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Uli ca Tum ska wy -
gra ła kon kurs na
„Mo der ni za cję Ro -
ku 2007”. Płoc ki
„sa lon mia sta” zdo -
był naj wyż sze tro fe -
um w ka te go rii
DRO GI I OBIEK TY
MO STO WE, za
prze bu do wę i mo -
der ni za cję uli cy

Tum skiej wraz z in fra struk tu rą. Do ka -
pi tu ły kon kur su, któ re go wspó łor ga ni -
za to rem jest Sto wa rzy sze nie Och ro ny
Na ro do we go Dzie dzic twa Ma te rial ne -
go, zgło szo no 621 obiek tów z ca łej Pol-
ski, zmo der ni zo wa nych w ubieg łym ro -
ku. Do fi na łu zak wa li fi ko wa no 115
obiek tów w róż nych ka te go riach.

W uza sad nie niu de cy zji ka pi tu ła
kon kur su na pi sa ła, że in we sty cję tę na -
gro dzo no „za pod kre śle nie waż nej dla
mia sta prze strze ni pub licz nej, o este ty -
ce pod kre śla ją cej war to ści hi sto rycz ne
i jed no cześ nie speł nia ją cej współ czes -
ne po trze by czło wie ka”. Wy róż nie nie
w XII edy cji te go kon kur su otrzy mał
rów nież prze bu do wa ny gmach płoc kie -
go te a tru. Uro czy stość wrę cze nia na gród
i wy róż nień mia ła miej sce 28 sier pnia na
Zam ku Kró lew skim w War sza wie.

Pa tro nat nad kon kur sem spra wo wa li:
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry, Mi ni ster stwo
Spor tu i Tu ry sty ki, Mi ni ster stwo Zdro wia,
Ge ne ral ny Kon ser wa tor Za byt ków,
Głów ny In spek tor Na dzo ru Bu do wla ne -
go, GDDiA, In sty tut Ba daw czy Dróg
i Mo stów. (j)

Tum ska pier wsza

Do płoc kiej au li przy je cha li: Gra -
ży na Sta ni szew ska – po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go, po my sło daw -
czy ni WTR, prof. Ma ciej No wic ki –
mi ni ster och ro ny śro do wi ska, Ka mil
Wysz kow ski – przed sta wi ciel Pro-
gra mu Na ro dów Zjed no czo nych ds.
Roz wo ju (UNDP) oraz sa mo rzą dow -
cy z wo je wódz twa, oko licz nych
miast i gmin, któ re są za in te re so wa ne
pow sta niem na ich te re nie ro we ro wej
tra sy. 

– Pow sta nie Wi śla nej Tra sy Ro we -
ro wej bar dzo nam się po do ba – mó -
wił pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi -
lew ski. – Na pew no na sze mia sto za -
an ga żu je się w pro jekt. Chce my sko-
or dy no wać pra cę wszyst kich gmin na
od cin ku od gra nic wo je wódz twa ku -
jaw sko -po mor skie go do gra nic na sze -
go po wia tu, a być mo że na wet da lej.
Skon tak tu je my się tak że z gmi na mi,
le żą cy mi na tra sie z Płoc ka do War -
sza wy. Pow sta nie WTR le ży w na szym
in te re sie i dla te go chce my się za an -
ga żo wać rów nież fi nan so wo. Chce my
po ka zy wać bo ga tą flo rę i fa u nę na -
sze go re gio nu i za pre zen to wać pięk ne
za byt ki.

Po mysł stwo rze nia Wi śla nej Tra sy
Ro we ro wej po pie ra rów nież mi ni ster
Ma ciej No wic ki. 

– Dziś o rze ce mó wi my czę sto ja ko
o przesz ko dzie – mó wił. – Tyl ko przy-
rod ni cy się cie szą, bo Wi sła, ja ko jed -
na z nie licz nych rzek, pozo sta ła nie u -
re gu lo wa na. Dzię ki te mu na piasz czy -
stych wys pach rze ki i oka la ją cych ją

la sach łę go wych gnia zdu je oko ło 70
pro cent wy stę pu ją cych w Eu ro pie ga -
tun ków lę go wych pta ków. Rze ka jest
jed nym ze skar bów przy ro dy, któ rym
po win niś my się chwa lić. Przez wie ki
czło wiek co raz bar dziej od wra cał się
od Wi sły, ale te raz mo że my przy wró -
cić ją nie tyl ko Po la kom, ale tak że Eu -
ro pej czy kom. 

We dług No wic kie go WTR bę dzie
pro duk tem tu ry stycz nym, któ ry do -
sko na le się sprze da. Mi ni ster Śro do -
wi ska zwró cił uwa gę, że oprócz ścież -
ki ro we ro wej mu si rów nież pow stać
in fra struk tu ra dla tych, któ rzy bę dą na
dwóch ko łach prze mie rzać Pol skę.

Od gór po mo rze

Po mysł pow sta nia Wi śla nej Tra sy
Ro we ro wej zro dził się w 2000 ro ku.
Ja ko pier wsze za an ga żo wa ło się wo je -
wódz two ślą skie, któ re m.in. wy my śli -
ło lo go pro jek tu, tam pow sta ła już
ścież ka oraz jej oz na ko wa nie. Te raz
co chwi la przy łą cza ją się in ne mia sta
z ca łej Pol ski. Do ce lo wo tra sa bę dzie
mieć oko ło 1200 ki lo me trów dłu go ści
i prze bie gać przez osiem wo je wództw. 

– Ma być to nie tyl ko jed na ścież ka,
ale kom pleks usług tu ry stycz nych. Ro -
we rzy ści bę dą mie li po da ne in for ma -
cje, gdzie mo gą ta nio prze no co wać,
gdzie zjeść i co war to zo ba czyć – tłu -
ma czy ła Gra ży na Sta ni szew ska. –
Sche mat prze bie gu WTR od po wia da

za sa dzie „fi lo zo fii ry bie go krę go słu pa
i ości”.

dokończenie na str. 5

Ma mieć oko ło 1200 ki lo me trów dłu go ści i prze bie gać przez osiem wo je wództw. Mo wa o Wi śla nej
Tra sie Ro we ro wej (WTR). Po mysł wy bu do wa nia ścież ki wzdłuż Wi sły za pre zen to wa no w na szym
mie ście 28 sier pnia.

Od Be ski dów po Bał tyk

W naszym mieście rozgrywać się będą najważniejsze sceny komedii roman-
tycznej pt. ,,Fenomen”. O filmie piszemy na str. 15, a rozmowa z jednym 
z wykonawców ról epizodycznych – Romualdem Kłosem na str. 9. Na zdję-
ciu statek zbudowany w płockiej stoczni specjalnie na potrzeby filmu.
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* Od 22 do 24 sier pnia w Łąc ku trwa ły Mi strzo -
stwa Pol ski Mło dych Ko ni w Sko kach przez
Przesz ko dy. W wi do wi sko wej im pre zie star-
to wa ło 200 ko ni i 104 za wod ni ków z 83 klu -
bów. Był też po kaz wol ty żer ki i za przę gów.

* 27 sier pnia Urząd Wo je wódz ki i Urząd Mar -
szał kow ski zor ga ni zo wa ły wspól ną ak cję
zbie ra nia da rów dla Gru zji. Da ry zbie ra rów -
nież PCK.

* Łódz kie ki no Char lie nie wró ci do Płoc ka. No -
we Przed wioś nie ma otwo rzyć swe pod wo je
w paź dzier ni ku.

* 20 wrześ nia w te a trze od bę dzie się I Zlot Bliź-
nia ków, po łą czo ny z kon fe ren cją na te mat
ciąż bliź nia czych.

* Płoc kiej le kar ce we te ry na rii pro ku ra tu ra po sta -
wi ła za rzut po świad cze nia nie praw dy (w
grud niu ubr.) w świa dec twie zdro wia 4 tys. in -
dy ków, któ re naj praw do po dob niej by ły już
za ra żo ne wi ru sem pta siej gry py.

* Od wrześ nia wszyst kie au to bu sy li nii nr 30 kur-
su ją do Słup na.

* Trwa sza co wa nie ma jąt ku upa dłych Za kła dów
Mięs nych; 400 pra cow ni ków cze ka na wyp ła -
tę za leg łych świad czeń.

* Ka ta rzy na Gó ral ska, do tych cza so wy dy rek tor
III LO, zo sta ła po wo ła na na sta no wi sko ma -
zo wiec kie go wi ce ku ra to ra oświa ty. Do cza su
roz strzy gnięa kon kur su jej obo wiaz ki prze jął
za stęp ca Krzysz tof Wiś niew ski.

* Związ ki mał żeń skie za wie ra de mo gra ficz ny
wyż; do koń ca sier pnia od by ło się w Płoc ku
oko ło 900 ślu bów, ty le co w ca łym ubieg łym
ro ku.

* Są wol ne miej sca na kil ku kie run kach w płoc -
kich uczel niach. Nie zde cy do wa ni ma ją jesz -
cze czas do 26 wrześ nia w PWSZ, do 20
wrześ nia w SW im. P. Włod ko wi ca.

* 6 wrześ nia z płoc kiej Fa ry wy ru szy ła 157. piel-
grzym ka do Skę pe go.

* Pra wie 5,5 tys. płoc czan za le ga ze spła ta mi
wie rzy tel no ści, wy ni ka z ra por tu In fo Mo ni to -
ra. Na Ma zo wszu zaj mu je my w tej niech lub -
nej sta ty sty ce 2. miej sce, po Ra do miu. Naj -
bar dziej za dłu żo nym mia stem w Pol sce są
Ka to wi ce.

* To masz Grze la zre zy gno wal z pre ze so wa nia
spół ce Or len Tran sport S.A. (jest dy rek to rem
ds. lo gi sty ki w Or le nie). Na je go miej sce ra da
na dzor cza po wo ła ła do tych cza so we go dy rek -
to ra ds. ope ra cyj nych Mi ro sła wa Zub ka.

* W cią gu 4 mie się cy wszyst kie au to bu sy ma ją
mieć jed na ko wą ko lo ry sty kę – w ba rwach
mia sta, czy li bę dą żół to -czer wo no -nie bie skie.

* 120 na u czy cie li z pla có wek na te re nie dzia ła nia
płoc kiej de le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty ode-
bra ło ak ty na da nia stop nia na u czy cie la dy plo -
mo wa ne go.

* Po go to wie ra tun ko we przy ul. Strze lec kiej
przy go to wu je się do roz bu do wy; no wy bu dy -
nek po łą czo ny bę dzie ze sta rym łącz ni kiem.
Pra ce ma ją roz po cząć się pod ko niec ro ku.

* Eki pa z Za kła du Kar ne go strze la naj cel niej 
– ta ki był fi nał otwar tych za wo dów strze lec -
kich. Na dru gim miej scu upla so wa ła się Straż
Miej ska.

* W SW im. Pa wła Włod ko wi ca od 9 do 14 wrześ-
nia trwa ła mię dzy na ro do wa kon fe ren cja na u ko -
wa nt. edu ka cji i eko no mii w uni wer sy te tach.

* Fia skiem za koń czył się dru gi prze targ na re -
mont Po do lan ki. Trze ba li czyć się z tym, że
ba sen bę dzie nie czyn ny jeszcze przez rok. (j)

Mi nął mie sią c
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Te go rocz ne ob cho dy 69. rocz ni cy wy bu chu II woj ny
świa to wej w naszym mieście skła da ły się z dwóch czę ści. 
1 wrześ nia o godz. 12, po hym nie ode gra nym na trąb ce
przez ra tu szo we go hej na li stę, przed sta wi cie le kom ba tan -
tów, władz mia sta i mło dzie ży zło ży li kwia ty na pły cie
Gro bu Niez na ne go Żoł nie rza na Pla cu Na ru to wi cza. Har -
ce rze za cią gę li wartę ho no ro wą, za pa li li zni cze. Hołd bo ha -
te rom od dał też po czet sztan da ro wy z Ja giel lon ki.

Na to miast apel po leg łych z udzia łem żoł nie rzy 2. Ma zo -
wiec kiej Bry ga dy Sa pe rów z Ka zu nia miał miej sce 11
wrześ nia. Po sal wie ho no ro wej i zło że niu kwia tów żoł nie -
rze prze nies li się na Sta ry Ry nek, gdzie za pre zen to wa li
płoc cza nom sa per ski sprzęt woj sko wy m.in. po jazd bez za -
ło go wy, uni wer sal ną ma szy nę in ży nie ryj ną, kom bi ne zon
prze ci wo dłam ko wy oraz umie jęt no ści psów w wy szu ki wa -

niu ła dun ków wy bu cho wych. Wi dzo wie mo gli tak że spró -
bo wać woj sko wej gro chów ki. (j)

Me men to

1 wrześ nia wią zan kę kwia tów na Gro bie Niez na ne go Żoł nie -
rza skła da To masz Kol czyń ski – za stęp ca pre zy den ta mia sta
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MIEJ SKA KO MI SJA WY BOR CZA in for mu je, iż
w związ ku z za rzą dzo ny mi na dzień 26 paź dzier ni ka
2008 r. wy bo ra mi do jed no stek po moc ni czych – Rad
Miesz kań ców Osie dli: 

od dnia 15 wrześ nia do dnia 3 paź dzier ni ka 2008
ro ku w po nie dzia łek, wto rek, śro dę, czwar tek i pią tek w
go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta Płoc ka przyj mo wa ne
bę dą zgło sze nia miesz kań ców mia sta Płoc ka na kan -
dy da tów do Ob wo do wych Ko mi sji Wy bor czych

Druk zgło sze nia do stęp ny jest w Biu rze Ob słu gi Ra -
dy Mia sta – II pię tro – pok. Nr 208 i na stro nie in ter ne -
to wej www.plock.eu – za kład ka Wy bo ry do Rad Miesz -
kań ców Osie dli

Zgod nie z § 15 uch wa ły Nr 334/XXIII/08 Ra dy Mia sta
Płoc ka z dnia 29.04.2008 r. w spra wie uch wa le nia Or -
dy na cji wy bor czej do jed no stek po moc ni czych mia sta
Płoc ka – Rad Miesz kań ców Osie dli – w skład Ob wo do -
wych Ko mi sji Wy bor czych wcho dzą 4 oso by, w tym
z urzę du, ja ko czło nek oso ba wska za na przez Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka spoś ród pra cow ni ków sa mo rzą -
do wych gmi ny lub oso ba wska za na przez gos po da rza
obiek tu, w któ rym bę dzie sie dzi ba OKW. Je że li licz ba
pra wi dło wo zgło szo nych kan dy da tów do skła du ko mi -
sji wy bor czej prze kra cza do pusz czal ny skład ko mi sji,
wów czas skład OKW usta la ny jest w dro dze pub licz -
ne go lo so wa nia. Miej ska Ko mi sja Wy borcza

K O M U N I K A T
MIEJ SKIEJ KO MI SJI WY BOR CZEJ W PŁOC KU 

PO WO ŁA NEJ DO PRZE PRO WA DZE NIA WY BO RÓW DO RAD MIESZ KAŃ CÓW OSIE DLI

1. Kan dy da tów na człon ków rad osie dli, odręb nie dla każ -
de go okrę gu wy bor cze go zgła sza się w dniach: od dnia 15
wrześ nia do dnia 26 wrześ nia 2008 ro ku w po nie dzia łek,
wto rek, śro dę, czwar tek, pią tek w godz. od 14.00 do 17.00
do Miej skiej Ko mi sji Wy bor czej z sie dzi bą w Urzę dzie
Mia sta Płoc ka – Sta ry Ry nek 1, pok. Nr 207 – II pię tro

2. Zgła sza jąc kan dy da ta na le ży po dać je go naz wi sko,
imię (imio na), da tę i miej sce uro dze nia, adres za miesz ka -
nia oraz nu mer PE SEL, wska zu jąc jed no cześ nie okręg wy -
bor czy, do któ re go na stę pu je zgło sze nie kan dy da ta – druk
zgło sze nia do stęp ny jest w Biu rze Ob słu gi Ra dy Mia sta – II
pię tro – pok. Nr 208 i na stro nie in ter ne to wej www.plock.eu
– za kład ka Wy bo ry do Rad Miesz kań ców Osie dli.

3. Do każ de go zgło sze nia kan dy da ta na le ży do łą czyć
pi sem ne oświad cze nie kan dy da ta o wy ra że niu zgo dy na
kan dy do wa nie i na prze twa rza nie da nych oso bo wych.

4. Kan dy do wać moż na tyl ko w okrę gu, w któ rym
kan dy dat za miesz ku je.

5. Zgło sze nie kan dy da ta win no być pod pi sa ne
przez co naj mniej 15 wy bor ców za miesz ka łych w da -
nym okrę gu.

6. Wy bor ca pod pi su ją cy zgło sze nie kan dy da ta po -
da je czy tel nie swo je imię, naz wi sko, adres za miesz ka -
nia i nu mer PE SEL oraz skła da pod pis.

7. Upraw nio ny mi do skła da nia zgło sze nia kan dy da -
ta są pier wsi trzej wy bor cy, któ rzy pod pi sa li zgło sze nie
kan dy da ta na człon ka ra dy osie dla.

Bliż szych in for ma cji dot. zgło szeń kan dy da tów
udzie la Miej ska Ko mi sja Wy bor cza pod nr tel. 024-
367-15-63, 367-15-64.

Miej ska Ko mi sja Wy borcza

K O M U N I K A T
MIEJ SKIEJ KO MI SJI WY BOR CZEJ W PŁOC KU 

PO WO ŁA NEJ DO PRZE PRO WA DZE NIA WY BO RÓW DO RAD MIESZ KAŃ CÓW OSIE DLI 
ZA RZĄ DZO NYCH NA DZIEŃ 26 PAŹ DZIER NI KA 2008 RO KU

Dot. ZGŁA SZA NIA KAN DY DA TÓW NA CZŁON KÓW RAD MIESZ KAŃ CÓW OSIE DLI

Wi sła Płock roz po czy na na bór do sek cji pił ki
noż nej chłop ców i dziew cząt uro dzo nych w 1999
ro ku. Wszyst kich chęt nych za pra sza my na sta dion
im. Ka zi mie rza Gór skie go w dniach: 15 wrześ nia
i 22 wrześ nia o godz. 15.30. Za ję cia z gru pą przy -

szłych pił ka rzy bę dzie pro wa dził tre ner Ar tur Se -
roc ki. 

Wię cej in for ma cji uzy skać moż na u ko or dy na to -
ra ds. szko le nia mło dzie ży Grze go rza We ner skie go
tel. 0601868784. K.K.

Zo stań pił ka rzem Wi sły 



Lo kal ny Pro gram Re wi ta li za cji
(LPR) zo stał przy ję ty przez Ra dę Mia -
sta w czer wcu 2005 ro ku. Od te go cza -
su był czte ro krot nie uak tu al nia ny:
w 2006, 2007 i dwu krot nie w 2008 ro -
ku. Po li ty ka re wi ta li za cji jest re a li zo -
wa na przez miej skie spół ki: Miej skie
To wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz -
ne go, Agen cję Re wi ta li za cji Sta rów ki
oraz z bu dże tu mia sta. – Pro ces re wi -
ta li za cji opie ra się na dzia ła niach: in -
fra struk tu ral nych, gos po dar czych
i spo łecz nych – mó wił za stęp ca pre zy -
den ta Da riusz Za widz ki. – Na te re nie
mia sta wy o dręb nio no czte ry ob sza ry
re wi ta li za cyj ne: A – naj wię kszy, któ ry
obej mu je Śród mie ście, Trze po wo i Ra -
dzi wie, B, do któ re go na le żą te re ny
spor to wo -re kre a cyj ne, m.in. So bót ka,
C – do któ re go za li cza my te re ny po -
prze my sło we i D – te re ny po woj sko we. 

W su mie re wi ta li za cją ob ję tych jest
1 544,61 ha mia sta. 

Z bu dże tu mia sta w 2006 ro ku re a li -
zo wa ne by ły 73 za da nia, na któ re
przez na czo no pra wie 65 mln zł, co
sta no wi 10,7 proc. wszyst kich wy dat -
ków. ARS pro wa dził 12 za dań, w tym
sześć współ fi nan so wa nych by ło z bu -
dże tu, na to miast MTBS pod jął się
dwóch za dań re wi ta li za cyj nych. 

W 2007 ro ku pow stał Zes pół Re wi -
ta li za cji Mia sta, do któ re go za dań na -
le ży m.in.: opra co wy wa nie po li ty ki
re wi ta li za cji, wyz na cza nie po ten cjal -
nych ob sza rów re wi ta li za cji oraz spo -
rzą dza nie LPR i je go ak tu a li za cja.
Rok te mu z bu dże tu mia sta re a li zo wa -
nych by ło 90 za dań re wi ta li za cyj nych.
13 za dań zre a li zo wa li in we sto rzy pry-
wat ni, któ rzy otrzy ma li do ta cje na
pra ce kon ser wa tor skie, re sta u ra tor skie
i ro bo ty bu do wla ne przy obiek tach za -
byt ko wych. 

W 2007 ro ku na re wi ta li za cję z bu -
dże tu mia sta przez na czo no pra wie 50
mln zł. 

Dzia ła nia re wi ta li za cyj ne na ob sza -
rach kry zy so wych pro wa dzo ne by ły
tak że przez in ne pod mio ty. Spół dziel -
nie miesz ka nio we prio ry te to wo trak-
tu ją ter mo mo der ni za cje bu dyn ków
miesz kal nych. Płoc ka Spół dziel nia

Miesz ka nio wa, w któ rej za so bach znaj -
du ją się 202 bu dyn ki miesz kal ne
w 2007 r. wy ko na ła ro bo ty ter mo mo -
der ni za cyj ne na 16 bu dyn kach za
kwo tę ok. 5,57 mln zł. Ma zo wiec ka
Spół dziel nia Miesz ka nio wa, w któ rej
za so bach na ob sza rze re wi ta li zo wa ne -
go osie dla Mię dzy to rze zlo ka li zo wa -
nych jest 57 bu dyn ków wie lo ro dzin -
nych, prze pro wa dzi ła ter mo mo der ni -
za cję 5 bu dyn ków za kwo tę ok. 2,18
mln zł. 

W 2008 ro ku w bu dże cie mia sta za -
pla no wa no 62 za da nia re wi ta li za cyj -
ne, za któ rych re a li za cję od po wia da ją:
Wy dział In we sty cji Miej skich, Wy -
dział Gos po dar ki Miesz ka nio wej
i Wy dział Gos po dar ki Ko mu nal nej.
Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki pla -
nu je w tym ro ku re a li za cję 16 za dań,
na któ re chce wy dać po nad 5 mln zł.
Re a li za cja dwóch za dań zo sta nie do fi -
nan so wa na z bu dże tu mia sta w ra mach

przyz na nych do ta cji na pra ce kon ser -
wa tor skie przy obiek tach za byt ko -
wych. War tość przyz na nych do ta cji
wy no si 68,5 tys. zł. 

Miej skie To wa rzy stwo Bu dow nic -
twa Spo łecz ne go w 2008 ro ku pla nu je
kon ty nu a cję re a li za cji za da nia pn. Bu -
do wa bu dyn ków miesz kal no -u słu go -
wych „Zło ty Róg”, któ re go łącz ny
koszt sza cu je się na 24 mln zł. 

– Za koń czo no pra ce pro jek to we –
mó wił Da riusz Za widz ki. – Obec nie

MTBS przy go to wu je prze targ. W no -
wym Zło tym Ro gu bę dzie 60 miesz kań
o łącz nej po wierz chni trzech ty się cy
me trów kwa dra to wych oraz 10 lo ka li
użyt ko wych. Sa mo cho dy bę dą par ko -
wać pod zie mią. Za koń cze nie bu do wy
pla no wa ne jest na 2010 rok.

Jesz cze w tym ro ku MTBS chce
przy stą pić do re a li za cji za da nia pn.
Re mont ka pi tal ny bu dyn ku przy ul.
Kwiat ka 3. Na re a li za cję te go za da nia
MTBS za mie rza apli ko wać po środ ki
z fun du szy struk tu ral nych UE. 

Re mon ty czę ści wspól nych bu dyn -
ków miesz kal nych kon ty nu u ją tak że
spół dziel nie miesz ka nio we. Płoc ka
Spół dziel nia Miesz ka nio wa chce wy -
ko nać pra ce ter mo mo der ni za cyj ne

w 19 bu dyn kach miesz kal nych, a Ma -
zo wiec ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
w 3 blokach. 

Jak to wi dzą in ni

Rad ni by li zgod ni, że wie le się
zmie nia, je śli cho dzi o re wi ta li za cję
sta rych bu dyn ków, ale we dług niek tó -
rych dzia ła nia te nie są wy star cza ją ce.
– Chciał bym wie dzieć, czy Bra ma
Biel ska do cze ka się re a li za cji – do py -
ty wał Piotr No wic ki. 

Za stęp ca Pre zy den ta wy jaś niał, że
w tym przy pad ku cho dzi o fi nan so wa -
nie. – Przed sięw zię cie kosz to wać bę -
dzie po nad 20 mi lio nów – mó wił Za-
widz ki. – Chcie li byś my po zy skać in ne
źró dła niż tyl ko bu dżet mia sta. Szu ka -
my par tne rów, któ rzy chcie li by się za -
an ga żo wać w ten pro jekt. 

We dług Ar tu ra Ja ro szew skie go do
„wor ka re wi ta li zacyj ne go” wła dze
Płoc ka wrzu ci ły zbyt wie le róż no rod -
nych za dań, ta kich jak np. bu do wa 14
pa wi lo nów han dlo wych na tar go wi -
sku miej skim, pow sta nie sto ku nar-
ciar skie go czy ha li wi do wi sko wo -
spor to wej. – Re wi ta li za cję po win no
się za cząć od Sta re go Mia sta i do pie -
ro po za koń cze niu te go eta pu, po sze -
rzać ją o ko lej ne kwar ta ły mia sta 
– mó wił. 

We dług Ja ro szew skie go, Agen cja
Re wi ta li za cji Sta rów ki nie wy ko rzy -
stu je swo ich moż li wo ści. – To ona po -
win na być si łą po cią go wą ca łe go pro-
ce su re wi ta li za cji – mó wił na se sji Ra -
dy Mia sta. – Spół ka źle za rzą dza
atrak cyj ny mi nie ru cho mo ścia mi i te -
re na mi. Cho dzi tu np. o te ren przy ul.
Pie kar skiej, któ ry ARS sprze dał po -
chop nie, mi mo że nie ma tam miej sco -
we go pla nu za gos po da ro wa nia prze -
strzen ne go. 

Za stęp ca Pre zy den ta wy jaś niał, że
re wi ta li za cja nie oz na cza mo der ni za -
cji czy re mon tu tyl ko sta rych bu dyn -
ków. – Są to wszyst kie dzia ła nia na te -
re nie, któ ry jest ob ję ty Lo kal nym Pro-
gra mem Re wi ta li za cji – mó wił Za wi-
dz ki. – A je śli cho dzi o ARS, to nie mo -
że on być ini cja to rem wszel kich za -
dań, bo ma wyz na czo ne gra ni ce swo -
ich dzia łań. Dzię ki sprze da ży niek tó -
rych te re nów czy nie ru cho mo ści, po -
zy skał du że pie nią dze. Spra wi ło to, że
nie cze kał na do fi nan so wa nie z bu dże -
tu mia sta. 

Na za rzu ty Ja ro szew skie go, że wie -
le ka mie nic na Sta rym Ryn ku na dal
stra szy swo im wy glą dem, Za stęp ca
Pre zy den ta wy jaś niał, że nie są one
włas no ścią gmi ny. – Te, któ rych je -
steś my wła ści cie lem, sta ra liś my się
wy re mon to wać – mó wił Da riusz Za w-
idz ki. – Pro wa dzi my tak że roz mo wy
z in ny mi wła ści cie la mi, aby za ję li się
re wi ta li za cją swo ich bu dyn ków. 

Po dy sku sji 15 rad nych by ło za
przy ję ciem ma te ria łu do ty czą ce go po -
li ty ki re wi ta li za cyj nej mia sta, a sied -
miu wstrzy ma ło się od gło su. 

Mał go rza ta Da nie luk

Na sier pnio wej se sji rad ni za poz na li się z ma te ria łem do ty czą cym po li ty ki re wi ta li za cji Płoc ka
w la tach 2006-2007

Nie tyl ko sta re ka mie ni ce
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MTBS szu ka wy ko naw cy, któ ry wy bu du je no wy Zło ty Róg, czy li zaj mie się za gos po da ro -
wa niem te re nu u zbie gu ul. Biel skiej i Kwiat ka

Most 
w ko lo rach

Trwa ją pra ce przy ilu mi na cji sta re -
go mo stu. Wy ko naw ca za czął od
mon ta żu sprzę tu oświet le nio we go
pod prze pra wą. 

Płoc ki most im. Le gio nów Mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go bę dzie
naj dłuż szym w Eu ro pie obiek tem te -
go ro dza ju z pod świet le niem ilu mi -
na cyj nym. Fi la ry kon struk cji ro zjaś -
ni świat ło o nie bie skiej bar wie. Kra-
tow ni ce z kil ku stron pod świet lą pro-
jek to ry rzu ca ją ce świat ło bia łe, bur -
szty no we i czer wo ne. In we sty cja
obej mie rów nież wy mia nę oświet le -
nia dro go we go na mo ście (20 słu pów
wraz z opra wa mi oświet le nio wy mi).
Pro jekt la tar ni na wią zu je do hi sto -
rycz ne go sty lu. Kształ tem bę dą one
przy po mi nać li te rę P. W związ ku
z tym na mo ście wpro wa dzo no no wą
or ga ni za cję ru chu dro go we go; pra ce
trwa ją od godz. 21 do 5 ra no.

Wła ści wa wy mia na la tar ni, po -
prze dzo na pra ca mi przy go to waw czy -
mi i kon tro lą sta nu tech nicz ne go, za -
pla no wa na jest na wie czór 23 wrześ-
nia. Aby wy mie nić jed ną la tar nię,
trze ba za jąć 15-me tro wy od ci nek pa -
sa dro go we go na oko ło 4 go dzi ny.
Pod czas prac ru chem ulicz nym bę -
dzie kie ro wać dwóch upraw nio nych
pra cow ni ków. Pra ce po trwa ją do
koń ca paź dzier ni ka. Ich wy ko naw cą
jest Przed się bior stwo In sta la cyj no -
U słu go we We resz czyń ski. Koszt in -
we sty cji to oko ło 3 mln 392 tys. zło -
tych. ag

Og ło szo ny zo stał prze targ nie o gra ni -
czo ny na bu do wę łącz ni ka ul. Cho pi na
z Pół noc ną. Obec ną dro gę grun to wą
o dłu go ści 118 m za stą pi 5 – 6 me tro wy
ciąg pie szo -jezd ny, uło żo ny z kost ki be -
to no wej. Przed uło że niem na wierz chni
wy bra ny wy ko naw ca bę dzie mu siał
prze bu do wać ist nie ją cą na tym od cin ku
sieć wo do cią go wą i ciepl ną. Po tem roz -
bu du je oświet le nie ulicz ne. Na wy ko na -
nie tych prac bę dzie miał 5 mie się cy od
pod pi sa nia umo wy. Ter min skła da nia
ofert na re a li za cję te go za da nia up ły wa
10 paź dzier ni ka. (j)

Cho pi na 
z Pół noc ną
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Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę po raz ko lej ny o uzu peł nie -
nie na wierz chni chod ni ków wzdłuż
ulic: Ba ta lio nu Zoś ka i Ba ta lio nu Pa ra -
sol. 2/ Wno szę o zmo bi li zo wa nie służb
miej skich do utrzy ma nia po rząd ku na
ul. Tar go wej i Biel skiej w nie dzie le,
pod czas trwa nia gieł dy sa mo cho do wo -
to wa ro wej.

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o udzie le nie in for ma cji na te -
mat moż li wo ści do fi nan so wa nia tran s-
por tu cho rych, do jeż dża ją cych do Cen-
trum On ko lo gii w War sza wie przez
MOPS. 2/ Na ja kim eta pie znaj du je się
przy sto so wa nie au to bu su Ko mu ni ka cji
Miej skiej na krwio bus? 3/ Do ty czy ko -
niecz no ści zwię ksze nia pa tro li Stra ży
Miej skiej, bądź in sta la cji mo ni to rin gu
w oko li cy ul. Ko cha now skie go i Tra u -
gut ta. 4/ Do ty czy po pra wy bez pie czeń -
stwa i och ro ny mie nia płoc kich dział -
kow ców. 5/ Gdzie obec nie oso by cho re
mo gą ko rzy stać z pły wal ni, w ra mach
re kon wa le scen cji? 6/ Któ ra z firm od po -
wie dzial na jest za za gos po da ro wa nie te -
re nów zie lo nych wo kół am fi te a tru? 7/
Pro szę o roz wa że nie moż li wo ści po pra -
wy wi ze run ku mia sta przez wy bu do wa -
nie jed no li tych pun któw han dlo wych
przed cmen ta rzem ko mu nal nym i za byt -

ko wym. 8/ Zwra cam się z proś bą
o szkla ną za bu do wę przy stan ku au to bu -
so we go przy cmen ta rzu ko mu nal nym.
9/ Na proś bę pra cow ni ków PKN Or len
pro szę o udzie le nie in for ma cji, co by ło
po wo dem zmia ny roz kła du ja zdy au to -
bu sów nr 35. 10/ Ilu tu ry stów od wie dzi -
ło na sze mia sto mię dzy czer wcem
a sier pniem 2008 i ja kie dzia ła nia mar-
ke tin go we mia sto prze pro wa dzi ło ce lem
pro mo cji.

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Gdzie zo sta ło ”zgu bio nych” oko ło
400 – 600 mkw. kost ki bru ko wej z ul.
Tum skiej? 2/ W związ ku z mi zer ny mi
efek ta mi ucy wi li zo wa nia han dlu sa mo -
cho da mi na ul. Tar go wej pro po nu ję
wpro wa dzić tam w nie dzie le zna ki ”za -
ka zu za trzy my wa nia się i po sto ju”.

Piotr No wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W ja ki spo sób zo sta ły po dzie lo ne
środ ki na wspie ra nie szkol nic twa wyż -
sze go, któ re w wy so ko ści 1 mln zł zo -
sta ły za pew nio ne na ten cel w te go rocz -
nym bu dże cie mia sta.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Po now nie pro szę o udroż nie nie ro wu
w ul. Cie cho mic kiej i na pra wę prze pu stu
przy po se sji nr 130. 2/ Pro szę o pod nie -
sie nie kost ki bru ko wej w za tocz ce au to -
bu so wej na prze ciw za kła du ”Oet ker”
i za mon to wa nie 3 pro gów zwal nia ja cych
w ul. Kra ków ka. 3/ Po now nie pro szę
o wy rów na nie as fal tem za do leń na ul.
Gó ry oraz wy cię cie dwóch drzew: przy
ul. Gó ry i na łu ku ul. Je zior nej. (j)
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*XXVI SESJA RADY MIASTA*XXVI SESJA RADY MIASTA*XXVI SESJA RADY MIASTA*XXVI SESJA RADY MIASTA*

1 stycz nia 2007 ro ku sal do ka pi ta łu
za kła do we go wy no si ło 9 mln 634 tys.
zł. Przez 12 mie się cy ka pi tał zo stał
zwię kszo ny o 26 mln 427 tys. zł. Po -
nad 4,6 mln zł zo sta ło prze ka za ne
spół ce w for mie pie nięż nej z bu dże tu
mia sta, a resz ta w for mie rze czo wej.
Na ko niec grud nia sal do koń co we wy -
nio sło więc 36 mln 61 tys. zł. – Mi mo
te go, stra ty spół ki osza co wa no na 9
mi lio nów 635 ty się cy zło tych – de ner -
wo wa ła się El żbie ta Ga piń ska. – Kosz -
ty wy nio sły 44 mi lio ny 441 ty się cy zło -
tych, a przy cho dy je dy nie 34 mi lio ny
806 ty się cy zło tych. Za rząd spół ki za -
pro po no wał, aby w ce lu po kry cia stra -
ty ob ni żyć ka pi tał za kła do wy po przez
umo rze nie czę ści udzia łów, a do kład -
nie 19 tys. 270 udzia łów po 500 zło -
tych każ dy. Nie po do ba nam się ta kie
za rzą dza nie PZOZ i dla te go rad ni
Plat for my Oby wa tel skiej bę dą gło so -
wać prze ciw przy ję ciu spra wo zda nia. 

Wie le za strze żeń do dzia łal no ści spół -
ki miał rów nież rad ny Piotr No wic ki. –
Spół ka mia ła za ra biać na usłu gach ko -

mer cyj nych, mię dzy in ny mi na ope ra -
cjach or to pe dycz nych – mó wił. Do cho -
dy z tej czę ści usług mia ły wy no sić oko -
ło 10-15 pro cent. Tym cza sem w 2007
ro ku uda ło się uzy skać je dy nie oko ło
350 ty się cy zło tych, co sta no wi 1-2 pro-
cent. Te raz PZOZ fun kcjo nu je głów nie
dzię ki do ta cjom z bu dże tu mia sta. 

SLD nie po koi też spo sób za rzą dza -
nia spół ką, m.in. sprze daż sprzę tów czy
lik wi da cja przy chod ni. – Nie po win na
ona wy prze da wać ba zy, ale w nią in we -
sto wać – mó wił No wic ki. – Sprze daż
bu dyn ku przy ul. Ko le gial nej oraz zlik-
wi do wa nie przy chod ni przy uli cy Wol-
skie go i prze nie sie nie pa cjen tów na uli -
cę Mio do wą bę dzie wiel kim błę dem. 

Rad ny kry ty ko wał też stan przy-
chod ni na ul. Re ja. – Oba wiam się, że
stra ty po nie sio ne przez PZOZ bę dą
jesz cze wię ksze, po nie waż kosz ty za -
trud nie nia le ka rzy i bia łe go per so ne lu
są co raz wyż sze – mó wił. – Trze ba się
za sta no wić nad ko rek tą dzia łań spół ki. 

Na za rzu ty rad nych od po wia dał za -
stęp ca pre zy den ta Da riusz Za widz ki. –
Stra ta, któ ra się po ja wi ła, już ni gdy

wię cej nie wy stą pi, gdyż wią za ła się
ona je dy nie z pier wszym ro kiem dzia -
ła nia spół ki – mó wił. – Ko niecz ne by -
ło utwo rze nie np. re zerw na od pra wy
eme ry tal ne, ren to we czy na gro dy dla
pra cow ni ków. Ale to by ła jed no ra zo -
wa ope ra cja, któ rą trze ba by ło prze -
pro wa dzić i któ ra spo ro kosz to wa ła,
bo po nad 3,6 mi lio na zło tych. 

Da riusz Za widz ki tłu ma czył, że pie -
nią dze z bu dże tu by ły prze ka zy wa ne
spół ce na róż ne ce le, m.in. na pod wyż -
ki dla pra cow ni ków czy od ku pie nie
ma jąt ku trwa łe go od SZPZOZ. 

Za przy ję ciem spra wo zda nia by ło
12 rad nych, a 9 opo wie dzia ło się
prze ciw. Mał go rza ta Da nie luk

Na sier pnio wej se sji Ra dy Mia sta rad ni za poz na li się ze spra-
wo zda niem z dzia łal no ści Płoc kie go Za kła du Opie ki Zdro wot -
nej za 2007 rok 

To się już nie pow tó rzy

Rad ni zgo dzi li się, aby z bu dże tu
mia sta prze ka zać Sa mo rzą do wi Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go 300 tys. zło -
tych. Pie nią dze zo sta ną przez na czo ne
na za kup apa ra tu USG dla Wo je wódz -
kie go Szpi ta la Zes po lo ne go w Płoc ku. 

Pod czas se sji Ra dy Mia sta To masz
Ma li szew ski py tał, czy ta kwo ta wy -
star czy na kup no te go apa ra tu, czy
szpi tal za trud nia le ka rzy, któ rzy po tra -
fią ob słu gi wać sprzęt oraz czy za ba -
da nia trze ba bę dzie zap ła cić. – Wnio -
sko wa liś my o za kup in ne go apa ra tu,
któ ry ro bi kom plek so we ba da nia
USG: od gło wy po ko la na – wy jaś niał
rad ny Sta ni sław Kwiat kow ski, któ ry
jest tak że dy rek to rem WSZ. – Za 300
ty się cy zło tych ku pi my no wo czes ny
apa rat, któ ry da je ko lo ro wy wy nik,
choć nie jest tak wszech stron ny. 

Kwiat kow ski przyz nał, że apa rat na -
le ży ku pić, gdyż obec ny ma już 11 lat.
Za pew nił tak że, że ba da nia dla pa cjen -
tów hos pi ta li zo wa nych, któ rych rocz -
nie jest oko ło 52 ty się cy, bę dą bez -
płat ne. Żad nych kosz tów nie po nio są
rów nież oso by, któ re ko rzy sta ją z po -
rad spe cja li stów przyj mu ją cych
w przy chod niach przysz pi tal nych. Co
ro ku z usług ta kich ko rzy sta oko ło 115
tys. pa cjen tów. 

Zgod nie z pra wem, szcze gó ły
udzie le nia po mo cy fi nan so wej oraz
przez na cze nie i za sa dy roz li cze nia
środ ków zo sta ną za war te w osob nej
umo wie, za war tej po mię dzy Gmi ną -
Mia stem Płock a Sa mo rzą dem Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go. Ze stro ny
Płoc ka umo wę pod pi sze pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski. (m.d.)

Na ul tra so no graf

Interpelacje

In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
podczas XXVI se sji Rady Miasta Płocka
w dniu 26 sierpnia 2008 ro ku:

23 wrześ nia 1831 ro ku, gdy Pow sta -
nie Li sto pa do we chy li ło się ku upad-
ko wi, w płoc kim ra tu szu swo je ostat-
nie po sie dze nie od był Sejm Kró le stwa
Pol skie go, o czym w tzw. sa li sej mo -
wej in for mu je sto sow na tab li ca. Na
tym po sie dze niu po sta no wio no m.in.
”za wie sić” pow sta nie. Po za koń cze niu
obrad część po słów opu ści ła nie tyl ko
Płock ale i Pol skę, emi gru jąc do Fran -
cji m.in. Jo a chim Le le wel, gen. Jó zef
Bem, Jan Umiń ski. W ślad za ni mi,
ucie ka jąc przed re pre sja mi, na tu ła -
czkę ru szy ło wie lu pow stań ców.

To waż ne w hi sto rii na sze go mia sta
wy da rze nie upa mięt ni li w 1991 ro ku

płoc cy nu miz ma ty cy, wy bi ja jąc pa -
miąt ko wy me dal, au tor stwa Wie sła -
wa Na drow skie go. Na awer sie oprócz
dat 1831 – 1991 jest mak sy ma US -
QUE AD FI NEM (wiecz nie do koń -
ca), za rys Tum skie go Wzgó rza z ka -
te drą, ele men ty pow stań cze go uz bro -
je nia i tu ła czy to bo łek. Na re wer sie
wspól ny herb Pol ski i Li twy (w ko ro -
nie), a do o ko ła na pis ,,ostat nie po sie -
dze nie Sej mu Kró le stwa Pol skie go
w kra ju”. 

Pa miąt ko wy me dal, przed 177. rocz -
ni cą sej mo wych obrad w Płoc ku od szu -
kał w swych zbio rach i nam przy pom -
niał Ma rian Wilk. Dzię ku je my. (j)

Kar tka z ka len da rza
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To naz wa kam pa nii, któ ra ma prze-
ciw dzia łać prze mo cy w ro dzi nie
i ogra ni czyć jej skut ki. Or ga ni za to ra -
mi ak cji są: Fun da cja Kra jo we Cen-
trum Kom pe ten cji „KCK”, Mi ni ster -
stwo Spraw Wew nętrz nych i Ad mi ni -
stra cji oraz po li cja. 

Ce lem kam pa nii jest zwię ksze nie
spo łecz nej wraż li wo ści na wszel kie
prze ja wy prze mo cy. W ini cja ty wę,
oprócz in sty tu cji ad mi ni stra cji pub-
licz nej, or ga ni za cji po za rzą do wych
i me diów, włą czy li się rów nież przed-
sta wi cie le kul tu ry, któ rzy w spo tach
te le wi zyj nych i na bil bor dach pro mu ją
obraz współ czes nej ro dzi ny, wol ny od
prze mo cy. 

Po nad to, or ga ni za to rzy ak cji chcą
uru cho mić in fo li nię dla ofiar prze mo -
cy. Pod nu me rem 0 801 109 801 pra-
cow ni cy KCK bę dą udzie la li po rad
i in for ma cji zwią za nych z te ma tem
kam pa nii. 

Z ba dań wy ni ka, że w cią gu ostat-
nich lat co raz czę ściej do cho dzi do ak -

tów prze mo cy w ro dzi nie. W 2003 ro -
ku po li cjan ci w ca łym kra ju in ter we -
nio wa li po nad 85 ty się cy, rok póź niej
licz ba in ter wen cji wzro sła do po nad
92 tys., w 2005 i 2006 ro ku fun kcjo -
na riu sze po ma ga li aż 96 tys. ra zy.
W ubieg łym ro ku po li cjan ci za no to -
wa li po nad 81 tys. in ter wen cji w spra -
wie prze mo cy w ro dzi nie, a w pier-
wszym pół ro czu 2008 ro ku – już po -
nad 42,5 tys. 

Kon fe ren cja ina u gu ru ją ca kam pa nię
od by ła się 4 wrześ nia w ko men dzie
sto łecz nej po li cji. Wzię li w niej
udział: Mi ni ster Spraw Wew nętrz nych
i Ad mi ni stra cji – Grze gorz Sche ty na,
Ko men dant Głów ny Po li cji – ge ne ral -
ny in spek tor An drzej Ma te juk, przed-
sta wi cie le mi ni sterstw: Edu ka cji Na-
ro do wej, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej,
Rzecz nik Praw Dziec ka i oso by zna ne,
któ re wspie ra ją kam pa nię: Be a ta
Chmie low ska -O lech, Ma ciej Ku rza -
jew ski i Do ro ta Za wadz ka, zna na
z pro gra mu „Su per nia nia”. (m.d.)

Ko cham. Nie bi ję.

Płoc kie szko ły i pla ców ki oświa to -
we bę dą mog ły przy stę po wać do kon -
kur sów i po zy ski wać środ ki unij ne.
Bę dzie to moż li we dzię ki pod ję ciu
przez rad nych uch wa ły w tej spra wie. 

O do ta cje na re a li za cje pro jek tów
edu ka cyj nych szko ły bę dą mog ły
ubie gać się z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go oraz Eu ro pej skie go Fun-
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w la -
tach szkol nych 2008/2009 –
2014/2015. 

Rad ny To masz Ma li szew ski pod-
czas se sji do py ty wał, czy wcześ niej
pla ców ki oświa to we ko rzy sta ły z do -
ta cji. – W ubieg łych la tach szko ły re -
a li zo wa ły pro jek ty, na któ re otrzy ma -
ły środ ki zew nętrz ne – przyz nał za -
stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń -
ski. – W tym ro ku o pie nią dze bę dzie
się sta rać sześć pla có wek, któ re chcą
zre a li zo wać w su mie osiem pro jek tów
edu ka cyj nych. Do pro gra mów przy -
stą pią: Zes pół Szkół Bu do wla nych nr
1, Zes pół Szkół Tech nicz nych, Zes pół
Szkół Za wo do wych nr 2, Szko ła Pod-
sta wo wa nr 22, Ma ła cho wian ka
i Spe cjal ny Oś ro dek Szkol no -Wy cho -
waw czy. 

Środ ki fi nan so we na re a li za cję pro-
jek tów tzw. mięk kich, czy li współ fi -
nan so wa nych z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go obej mu ją m.in.: wy -
rów ny wa nie szans edu ka cyj nych ucz -
niów, w tym ze spe cjal ny mi po trze ba -
mi edu ka cyj ny mi, umoż li wie nie ucz -
niom zdo by wa nia do dat ko wej wie dzy
i umie jęt no ści, uła twia ją cych dal szą
edu ka cję, po bu dza nie as pi ra cji edu ka -
cyj nych i za in te re so wań, pod nie sie nie
ja ko ści kształ ce nia i wzmoc nie nie
wy mia ru eu ro pej skie go w edu ka cji
szkol nej, pro mo wa nie mię dzy na ro do -
wej współ pra cy szkół i mię dzy na ro -

do wych form do sko na le nia roz wo ju
za wo do we go ka dry pe da go gicz nej,
pro mo wa nie na u ki. 

Pro jek ty in we sty cyj ne współ fi nan -
so wa ne z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go mo gą obej mo -
wać m.in.: bu do wę no wych, roz bu do -
wę, mo der ni za cję (w tym do sto so wa -
nie do po trzeb osób nie peł no spraw -
nych) ist nie ją cych obiek tów dy dak -
tycz nych ta kich jak: przed szko la,
szko ły pod sta wo we, gim na zja, szko ły
po nad gim na zjal ne, pla ców ki słu żą ce
wy rów ny wa niu szans (CKU), spe cjal -
ne oś rod ki szkol no -wy cho waw cze;
bu do wę, roz bu do wę, mo der ni za cję
przysz kol nej in fra struk tu ry po moc ni -
czej (la bo ra to riów dy dak tycz nych, sal
do prak tycz nej na u ki za wo du, war sz-
ta tów, pra cow ni spe cja li stycz nych,
w tym kom pu te ro wych, bib lio tek,
świet lic, przysz kol nej in fra struk tu ry
spor to wej; adap ta cję, re mont obiek-
tów w związ ku z ich do sto so wa niem
do peł nie nia no wych fun kcji spo łecz -
nych, jak np. edu ka cja przed szkol na,
za kup niez będ ne go wy po sa że nia:
obiek tów dy dak tycz nych (sprzęt kom-
pu te ro wy, opro gra mo wa nie), obiek-
tów in fra struk tu ry spo łecz no -e du ka -
cyj nej, obiek tów spor to wych,
w związ ku z ich bu do wą, mo der ni za -
cją, pod no sze niem ja ko ści świad czo -
nych usług lub wpro wa dza niem no -
wych usług i fun kcji.

Aby szko ły i in ne pla ców ki mog ły
sta rać się o pie nią dze z Unii Eu ro pej -
skiej, ko niecz ne jest po twier dze nie
przez Mia sto sta tu su pla ców ki oświa-
to wo -wy cho waw czej, wy dzie le nie ra -
chun ku ban ko we go i pod pi sa nie umo -
wy na re a li za cję pro jek tów po mię dzy
Gmi ną -Mia stem Płock a in sty tu cja mi
fi nan su ją cy mi. (m.d.) 

dokończenie ze str. 1
W prak ty ce oz na cza to, że sa ma tra -

sa to tzw. krę go słup, od któ re go
w pun ktach węz ło wych od cho dzić
ma ją pęt le (tzw. ości), czy li oz na ko -
wa ne tra sy re gio nal ne i lo kal ne o zróż -
ni co wa nym stop niu trud no ści, pro wa -
dzą ce do wszyst kich cie ka wych
miejsc i atrak cji da nej oko li cy. Miej s-
ca, któ re naz wa no pun kta mi węz ło wy -
mi, mu szą być od po wied nio za gos po -
da ro wa ne. Kon cep cja prze wi du je tam
pow sta nie ro we ro wych mi ni kom plek -
sów tu ry stycz nych. 

– Wi śla na Tra sa Ro we ro wa mu si ko -
ja rzyć się z bez pie czeń stwem tu ry sty ro -
we ro we go, wy so kim stan dar dem i ja ko -
ścią in fra struk tu ry, usług oraz cie ka wą,
niez wy kle róż no rod ną ofer tą tu ry stycz -
ną – opo wia da ła po słan ka. – Z za ło że nia
mu si być ona wy łą czo na z ru chu zmo to -
ry zo wa ne go i pro wa dzić prze de wszyst -
kim wa ła mi Wi sły. 

We dług pro jek tu WTR za czy nać się
bę dzie na za po rze na Je zio rze Czer niań -
skim przy zbie gu Czar nej i Bia łej Wi -
seł ki i pro wa dzić aż do wy brze ża Bał ty -
ku, do Trój mia sta. – Po obu stro nach
rze ki w pro mie niu 25 ki lo me trów znaj dą
się pun kty usłu go we i tu ry stycz ne – wy -
jaś nia ła Gra ży na Sta ni szew ska. 

Wśród efek tów pro jek tów po słan ka
wy mie nia ła: udo stęp nie nie i poz na wa -
nie Wi sły, in te gra cję re gio nów i su -
bre gio nów, kre o wa nie po zy tyw ne go
wi ze run ku Pol ski na eu ro pej skim ryn -
ku tu ry stycz nym oraz pow sta nie no -
wych, lo kal nych pro duk tów tu ry stycz -
nych. – Aby do te go mog ło dojść, klu -
czo wą ro lę mu szą ode grać mar szał ko -
wie wo je wództw – mó wi ła po słan ka. –
Mu szą się oni wspól nie po ro zu mieć,

utwo rzyć zes pół ro bo czy, któ ry zaj mie
się przy go to wa niem au dy tu te re nu
i wy ty cze niem – wraz z gmi na mi, or -
ga ni za cja mi ro we ro wy mi i tu ry stycz -
ny mi – tras. Mu szą – rów nież wspól nie
z gmi na mi – przy go to wać pro jekt
tech nicz ny oraz wska zać źró dło fi nan -
so wa nia. 

Wie le za dań spo czy wać bę dzie tak że
na gmi nach. Oprócz za de kla ro wa nia
swe go udzia łu w pro jek cie, mu szą przy-
go to wać spe cy ficz ną, in dy wi du al ną
ofer tę gmi ny dla tu ry sty ro we ro we go. 

– Mo że to być na przy kład wy pla ta nie
ko szy ków z wi kli ny czy ma lo wa nie cha -

łup na ko lo ro wo – wy mie nia ła Gra ży na
Sta ni szew ska. – Mu si to być coś cha rak -
te ry stycz ne go dla su bre gio nu. 

Oprócz te go, to na gmi nach bę dzie
cią ży ło wy bu do wa nie włas ne go od cin ka
WTR oraz je go bie żą ce utrzy ma nie. Po -
nad to gmi ny po win ny włą czyć się we
wspar cie im prez lo kal nych, mię dzyg -
min nych i mię dzy wo je wódz kich, któ -
rych przy go to wa niem zaj mą się or ga ni -
za cje po za rzą do we.

W pro jekt bu do wy Wi śla nej Tra sy
Ro we ro wej za an ga żo wa ły się już ta -
kie mia sta jak: Wi sła, Kra ków (zbu du -
je on dwa mo sty przez na czo ne tyl ko
dla pie szych i ro we rzy stów; pier wszy
z nich ma być od da ny do użyt ku już
w przy szłym ro ku) oraz War sza wa (po
obu stro nach Wi sły ma ją zo stać wy bu -
do wa ne ścież ki ro we ro we o sze ro ko -
ści trzech me trów każ da. Wzdłuż nich
ma pow stać kil ka cen trów dla ro we -
rzy stów. Bu dyn ki bę dą mia ły kształt
dwóch po łą czo nych ze so bą kół.
W jed nym tu ry ści bę dą mo gli zna leźć
ta nie noc le gi, a w dru gim pow sta ną
np. wy po ży czal nie ro we rów, spa itp.).
Przed sięw zię ciem za in te re so wa ne są
tak że: To ruń, Trój mia sto oraz Płock. 

– Być mo że wró ci my do po my słu
pod wie sza nej ścież ki ro we ro wej, któ ra
bieg ła by pod sta rym mo stem – mó wił
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski. –
Odło ży liś my ten pro jekt ze wzglę du

na bar dzo wy so kie kosz ty, ale chęt nie
byś my to zre a li zo wa li. W cią gu kil ku
mie się cy bę dzie my chcie li do łą czyć do
li de rów. 

Bu do wę Wi śla nej Tra sy Ro we ro wej
pro mu je ple ne ro wa wy sta wa po nad 100
fo to gra fii, uka zu ją cych bo gac two przy-
rod ni cze Wi sły, któ rą mie li oka zję obej -
rzeć tak że płoc cza nie. Ci, któ rzy chcie -
li by, aby na sze mia sto przy łą czy ło się
do przed sięw zię cia zło ży li pod pi sy pod
pe ty cją o jak naj szyb sze roz po czę cie in -
we sty cji. Na ra zie na li ście pod pi sa ło się
po nad 7 ty się cy osób. 

– W grud niu lu dzie z ca łe go świa ta
do wie dzą się o pro jek cie i o tym, że ta -
ka rze ka w ogó le ist nie je – cie szył się
Ka mil Wysz kow ski z UNDP. – A
wszyst ko dzię ki te mu, że wy sta wę oraz
pro jekt bu do wy WTR bę dzie moż na
oglą dać na świa to wej kon fe ren cji kli-
ma tycz nej ONZ w Poz na niu. 

Mał go rza ta Da nie luk

Od Be ski dów po Bał tyk

Bę dą się sta rać
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Już sam ty tuł „Bliź nię ta w róż nych
okre sach ży cia: as pek ty me dycz ne, bio-
lo gicz ne, psy cho lo gicz ne i spo łecz ne”
su ge ru je, że or ga ni za to rzy – głów nie le -
ka rze -gi ne ko lo dzy i na u kow cy zwią za ni
z Po mor ską Aka de mią Me dycz ną – nie
chcą sku piać się wy łącz nie na as pek tach
me dycz nych. Dla te go obok ta kich te ma -
tów jak: dia gno sty ka w cią ży, wie lop ło -
do wej, czy współ czes ne po stę po wa nie
w przy pad ku wy stą pie nia po wi kłań
w te go ro dza ju cią ży, bę dą rów nież roz-
mo wy do ty czą ce m.in. przy go to wa nia
do po ro du bliź niąt, czy, jak i kie dy po -
win ny być one ro dzo ne. Bę dzie też po -
ru szo ny prob lem kar mie nia bliź niąt, or -
ga ni za cji ich snu, a tak że te ma ty zwią -
za ne z roz wo jem, czy li ję zyk bliź niąt
i przy jaźń wśród bliź niąt.

Kon fe ren cję roz pocz nie (18 wrześ-
nia) kurs ul tra so no gra ficz ny nt.: „Dia g-
no sty ka ul tra so no gra ficz na cią ży wie lo-
p ło do wej”. Miej scem obrad bę dzie Te -
atr Dra ma tycz ny w Płoc ku.

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji są: Okrę-
go wa Iz ba Le kar ska w Płoc ku, Wo je -
wódz ki Szpi tal Zes po lo ny, Pol skie To -
wa rzy stwo Ge me lio lo gicz ne oraz –
wspom nia na PAM w Szcze ci nie.

Ko mi tet ho no ro wy kon fe ren cji sta -
no wią: Adam Stru zik – mar sza łek wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go, Mi ro sław
Mi lew ski – pre zy dent mia sta Płoc ka,
Sta ni sław Kwiat kow ski – dy rek tor
Wo je wódz kie go Szpi ta la Zes po lo ne go
w Płoc ku. Szcze gó ło wy pro gram kon-
fe ren cji zna leźć moż na na stro nach
www.oil plock.pl (rł)

O bliź nia kach wszyst ko – tak w skró cie moż na okre ślić te mat
trzyd nio wej, ogól no pol skiej kon fe ren cji na u ko wej, któ ra roz -
pocz nie się 18 wrześ nia w Płoc ku. 

Ta cy sa mi?
Je stem dum ny z Płoc ka

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
wie le lat te mu zo sta łem zmu szo ny do wy ja zdu z Płoc ka i kil ka dni te mu po ja -
wi łem się po now nie w mo im ro dzin nym mie ście. La ta mo jej nie o bec no ści
zmo ty wo wa ły mnie do od wie dze nia miejsc, któ re by ły mi bli skie: szko ły pod-
sta wo wej, śred niej i in nych, zwią za nych z mo ją mło do ścią. Je stem dum ny, że
mo je ro dzin ne mia sto tak zmie ni ło swój wy gląd. Miej sca ta kie jak: Tum ska,
Grodz ka i ca ła Sta rów ka zmie ni ły się nie do poz na nia, przy ku wa jąc uwa gę
tu ry stów.

Wie le lat te mu roz po czą łem pra ce ge ne a lo gicz ne, do ty czą ce ro dzin z oko -
lic Płoc ka. Ka wał hi sto rii mo jej ro dzi ny zwią za ny jest z Płoc kiem, z ”cu dem
nad Wi słą”. Chciał bym, by tak jak Płock jest dum ny z Pa na po słu gi, rów nież
i Pan był dum ny z płoc czan. Dla te go chcia łem po in for mo wać Pa na Pre zy -
den ta, że 29 kwiet nia otrzy ma łem god ność człon ka ho no ro we go In ter na tio nal
Na po le o nic So cie ty – In sty tu tu Hi stro rycz ne go, wspól pra cu ja ce go z Uni wer -
sy te tem Qu e bec ku w Mon tre a lu. Mo że Pan być dum ny, że płoc cza nin za siadł
w lo ży ho no ro wej te go in sty tu tu, obok księ cia Mo na co i pre ten den ta do tro -
nu wło skie go księ cia Mu ra ta.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ar tur Wój to wicz

By tom

z redakcyjnej poczty

Ak cja Ka to lic ka Die ce zji Płoc kiej
do łą czy ła do ini cja ty wy ka to wic kiej,
po le ga ją cej na ucz cze niu ks. Je rze go
Po pie łusz ki i Mę czen ni ków Sta nu 
Wo jen ne go piel grzym ką – szta fe tą bie -
go wą, kto rej uczest ni cy, bie gnąc z róż -
nych miast, spo ty ka ją się 14 wrześ nia
(dzień uro dzin ks. Po pie łusz ki) oko ło
godz. 16.45 w War sza wie, przy 
gro bie le gen dar ne go ka pe la na So li dar -
no ści. Płoc cza nie, bio rąc pier wszy raz
udział w tym przed sięw zię ciu, ,,do ry so -
wa li” je den pro mień gwiaź dzi ste go
szla ku. 

Tę nie ty po wą piel grzym kę za i na gu ro -
wa no dzień wcześ niej bie giem od San ktu -
a rium Bo że go Mi ło sier dzia przy Sta rym
Ryn ku do Sta ni sła wów ki, gdzie bie ga cze
zło ży li kwia ty przy pom ni ku ks. Je rze go.
Na stęp ne go dnia o godz. 5.30 ru szy li
sprzed ka te dry na tra sę, wio dą cą ul. Mo -
sto wą, przez most, da lej Do brzy kow ską
na dro gę nr 575, po tem 899, 579, 580, 898
do sto li cy. Bie ga cze zmie nia li się co 2 km.
U ce lu piel grzym ki zło ży li kwia ty na gro-
bie ks. Je rze go Po pie łusz ki i wzię li udział
w uro czy stej mszy św., koń czą cej szta fe -
tę. Do Płoc ka wró ci li już au to bu sem. (j)

Szta fe to wa piel grzym ka

No wa tor skie po my sły sa le zja nów
na atrak cyj ną pra cę z mło dzie żą zna ne
są nie od dziś. By wal cy pa ra fii św.
Sta ni sła wa Kost ki prze ko nu ją, że do
ko ścio ła moż na cho dzić nie tyl ko na
msze świę te, ale na cie ka we dy sku je,
kon cer ty, a na wet tań ce. I wca le nie
jest nud no.

Dusz pa ster stwo aka de mic kie „Pe -
tro kle zja” od ro ku re a li zu je z po wo -
dze niem pro jekt pt. „Wie czór chwa -
ły”. Co mie siąc (w trze ci czwar tek)
w dol nym ko ście le spo ty ka ją się
głów nie mło dzi lu dzie, łą cząc mo dli -
twę ze śpie wem w ryt mach mu zy ki
gos pel, naj czę ściej w in ten cji ja kiejś
gru py za wo do wej. Je den z „Wie czo -
rów” od był się na Sta rym Ryn ku. Naj -
bliż szy – 18 wrześ nia – po świę co ny
bę dzie mi ło ści: Bo ga do czło wie ka
i czło wie ka do czło wie ka.

Od wrześ nia Pe tro kle zja wy szła
z no wym po my słem. – „Po mysł na
co dzien ność” to bę dzie cykl kon fe -
ren cji na kon tro wer syj ne te ma ty –

mó wi ks.To masz Rad kie wicz, głów -
no wo dzą cy pro jek tem. Roz po czę liś -
my 10 wrześ nia spot ka niem z Le -
chem Do ko wi czem – pro du cen tem te -
le wi zyj nym i re a li za to rem fil mo wym,
któ ry mó wił o ma ni pu la cjach świat -
łem i mu zy ką, o wpły wie mu zy ki
tech no na od bior ców. Po tem wy wią -
za ła się cie ka wa dy sku sja. Na na -
stęp ne, paź dzier ni ko we spot ka nie za -
pro si liś my zna ne go dzien ni ka rza
i ba si stę zes po łu Voo Voo – Ja na
Pos pie szal skie go, a na li sto pad Ro -
ber ta Te kie li, z któ rym wspól nie zaj -
mie my się te ma tem okul tyz mu i ma -
gii. Po czą tek wszyst kich spot kań
o godz. 19.30, ser decz nie za pra szam,
nie tyl ko mło dzież.

Pa tro nat nad pto jek tem spra wu je
Urząd Mia sta Płoc ka i Ka to lic kie Ra dio
Płock. Wię cej in for ma cji na te mat ini c-
ja tyw „Sta ni sła wów ki” zna leźć moż na
na stro nie http://www.pe tro kle zja.sa le -
zja nie.pl/co dzien nosc i http://www.wie -
czor chwa ly.org (j)

Sta ni sła wów ka za pra sza mło dych

Do 15 paź dzier ni ka ucz nio wie
szkół pod sta wowch i gim na zjów ma ją
czas na wy ko na nie pra cy kon kur so wej,
je śli chcą wziąć udział w szó stej edy cji
Kon kur su Eko lo gicz ne go, or ga ni zo -
wa ne go przez Za rząd Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go. Ce lem kon kur su jest
kształ to wa nie świa do mo ści ucz niów
w dzie dzi nie eko lo gii i och ro ny śro do -
wi ska na tu ral ne go.

Pra ce oce nia ne bę dą w trzech gru-
pach wie ko wych: szko ły pod sta wo we
kl. I – III i IV – VI oraz gim na zja. Za -
da niem naj młod szych jest przy go to wa -
nie pra cy pla stycz nej lub wy ci nan ki,
oczy wi ście zwią za nej te ma tycz nie
z kon kur sem. Ucz nio wie z dru giej gru -
py wie ko wej mo gą wy brać mię dzy pra -
cą pla stycz ną a ha słem re kla mo wym.

Gim na zja li ści oprócz pra cy pla stycz nej
ma ją do wy bo ru przy go to wa nie prze-
wod ni ka eko lo gicz ne go po oko li cy.

Naj pierw pra ce oce nia ne bę dą przez
szkol ne ko mi sje kon kur so we, któ re
wy bio rą po jed nej z każ dej gru py wie -
ko wej i wy bra ne prze ślą do płoc kiej
de le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie go
przy ul.1 Ma ja 7b. Tam ko mi sja re gio -
nal na znów wy bie rze po jed nej naj lep -
szej pra cy, któ rą re ko men du je do fi na -
łu wo je wódz kie go. Na la u re a tów I, II
i III miej sca w każ dej gru pie wie ko wej
cze ka ją atrak cyj ne na gro dy.

Re gu la min kon kur su, wraz z za łącz -
ni ka mi i an kie tą, do stęp ny jest na stro n-
ie in ter ne to wej Urzę du Mar szał kow -
skie go www.ma zo via.pl oraz w de le ga -
tu rze w Płoc ku, tel. 024/267 32 80. (j)

Eko lo gicz ny kon kurs

Po nad 27 mln zł ma ją do dys po zy cji
po wia to we urzę dy pra cy na Ma zo wszu
na bez zwrot ne po ży czki dla osób bez -
ro bot nych, któ re chcą za ło żyć włas ną
fir mę. Dzię ki te mu mo że pow stać po -
nad 2100 mi kro przed się biorstw. 

Środ ki na ten cel zo sta ły zag wa ran to -
wa ne w Pro gra mie Ak ty wi za cji Za wo -
do wej Osób Bez ro bot nych „MA ZO -
WSZE 2008, re a li zo wa nym od dwóch
lat przez Wo je wódz ki Urząd Pra cy.
Pie nią dze po cho dzą z Fun du szu Pra cy,
z czę ści, któ ra jest w dys po zy cji mar -
szał ka wo je wódz twa ma zo wiec kie go.
W tym ro ku jest to po nad 97,2 mln zł.

Pro gram ru szył w kwiet niu 2008
ro ku i jest adre so wa ny do po wia to -
wych urzę dów pra cy. Głów nym je go
ce lem jest ak ty wi za cja za wo do wa
osób bez ro bot nych oraz po moc sa mo -
rzą dom gmin nym w och ro nie śro do -
wi ska. W tym ro ku szcze gól ny na cisk
po ło żo no na or ga ni za cję ro bót pub-
licz nych, któ re umoż li wią oczysz cza -
nie ma zo wiec kich la sów ze śmie ci. 

Dzia ła nia kie ro wa ne są prze de

wszyst kim do osób dłu go trwa le bez -
ro bot nych, do 25 ro ku ży cia oraz po -
wy żej 50 ro ku ży cia, bez ro bot nych
miesz ka ją cych na wsi, bez kwa li fi ka -
cji za wo do wych, sa mot nie wy cho wu -
ją cych co naj mniej jed no dziec ko do
18 ro ku ży cia oraz nie peł no spraw -
nych. PUP-y mo gą przez na czyć środ-
ki z pro gra mu na: wy po sa że nie i do -
po sa że nie sta no wi ska pra cy, szko le -
nia, sta że, przy go to wa nie za wo do we,
pra ce in ter wen cyj ne, ro bo ty pub licz -
ne, pra ce spo łecz nie uży tecz ne oraz
jed no ra zo we środ ki na pod ję cie dzia -
łal no ści gos po dar czej. 

Pla nu je się, że dzię ki bez zwrot nej
po życz ce, w wy so ko ści 5-krot no ści
prze cięt ne go wy na gro dze nia (ok. 15
tys. zł), włas ne fir my mo że utwo rzyć
2104 bez ro bot nych. Do koń ca czer w-
ca br. jed no ra zo we środ ki na pod ję cie
dzia łal no ści gos po dar czej otrzy ma ło
po nad 720 osób. Oso ba bez ro bot na,
któ ra otrzy ma ła do ta cję jest zo bo wią -
za na pro wa dzić dzia łal ność przez co
naj mniej 12 mie się cy. W.L.

Po ży czki 
dla przy szłych biz nes me nów
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*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*POMOC SPOŁECZNA*

Pow stał w sier pniu 1991 ro ku, na
ba zie lo ka lo wej żłob ka w cen trum

mia sta. Przez bli sko 2 la ta dzia łał ja ko
fi lia Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Go -
śli cach. 

Zmia ny, zmia ny...

Przez te 15 lat wie le się tu zmie ni ło;
wy star czy wspom nieć cho ciaż by ostat-
nie osiem lat. 

W 2000 r. zo stał od da ny do użyt ku
no wy bu dy nek miesz kal ny wraz z łącz -
ni kiem ad mi ni stra cyj nym, co poz wo li ło
uzy skać do dat ko we po miesz cze nie dla
po trzeb Do mu, tym sa mym da ło moż li -
wość zwię ksze nia licz by miesz kań ców
z 60 do 80 osób. 

Ak tu al nie ca ły obiekt li czy 29 po koi
miesz kal nych, jed no, dwu, trzy i czte ro -
o so bo wych, wy po sa żo nych w fun kcjo -
nal ne sprzę ty. Po roz bu do wie pla ców ki,
z chwi lą za miesz ka nia no wych miesz -
kań ców, po ło żo no na cisk na ak ty wi za -
cję po do piecz nych, po nie waż obiekt zo -
stał wy po sa żo ny w od po wied nie do te -
go ce lu za ple cze tj. sa le te ra pii za ję cio -
wej, po miesz cze nia dzien ne go po by tu,
anek sy ku chen ne, sa lę wi do wi sko wą,
pra cow nię kom pu te ro wą. 

W 2007 rok DPS wzbo ga cił się 
o no wy ra dio wy sy stem przy zy wo wy –
do ob słu gi miesz kań ców, skła da ją cy
się m.in. z na daj ni ków sta cjo nar nych
roz miesz czo nych we wszyst kich po ko -
jach miesz kal nych, po miesz cze niach
te ra pe u tycz nych i ła zien kach. Przy
oka zji pow stał też ra dio wę zeł, z któ re -
go mo gą ko rzy stać miesz kań cy.
W tym sa mym ro ku dy rek cja do mu
zde cy do wa ła, aby do tąd nie wy ko rzy -
sty wa ne, nie co za nied ba ne i nie przy s-
to so wa ne do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych pa tio, miesz czą ce się mię -
dzy wej ściem głów nym a sa lą in te gra -
cyj ną, zo sta ło utwar dzo ne ka mien ną
kost ką. Pow sta ły dwa skal nia ki, na
któ rych po sa dzo no by li ny, wrzo sy
i kar ło wa te igla ki oraz fon tan na z ka -
ska do wo opa da ją cą wo dą.

Dwa la ta wcześ niej DPS w Płoc ku
otwo rzył Re ha bi li ta cyj ne Cen trum Za -
baw Psy cho mo to rycz nych „Pu cha tek”
– du żą kon struk cję z drew na i me ta lu

z wie żą, ru cho mym most kiem, dra bin -
ka mi i śli zgaw ka mi. – „Pu cha tek” słu -
ży do za ba wy i re ha bi li ta cji, lecz nie
jest to zwy kły plac za baw – mó wił pod-
czas otwa cia Cen trum Piotr Ostro wic ki,
dy rek tor DPS-u. – Mo że słu żyć do ćwi -
czeń ogól no u spraw nia ją cych, do ki ne -
zo te ra pii i ćwi czeń z za kre su ko or dy na -
cji wzro ko wo – ru cho wej. W tym sa -
mym ro ku pow sta ła „Sa la Do świad cza -
nia Świa ta” (Snoe ze len) – stwo rzo na
dla nie peł no spraw nych i naj cię żej upo -
śle dzo nych. To po miesz cze nie, w któ -
rym przy po mo cy róż nych, dziw nie wy -
glą da ją cych sprzę tów, sty mu lu je się
bodź ce o pier wszo rzęd nym zna cze niu.
Głów nym ce lem te ra pii jest do świad -
cza nie świa ta zmy sła mi wzro ku, do ty -
ku, słu chu i wę chu oraz od prę że nie, re -
laks i wy ci sze nie. 

Wresz cie fun da cja

W 2005 ro ku przy DPS pow sta ła
Fun da cja Pa na ce um, aby wspie rać fi -
nan so wo i rze czo wo in sty tu cje dzia ła -
ją ce na rzecz osób nie peł no spraw nych,

a w szcze gól no ści Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Przy jaz nych Serc” i Śro do wi -
sko we go Do mu Sa mo po mo cy Nr 1
w Płoc ku. To z jej po mo cą uda ło się
zdo być środ ki na pro jekt „Wi taj ko ni -
ku” – w któ rym le cze nie i re ha bi li ta cja
po łą czo ne by ły z za ba wą. W ro li te ra -
pe u tów wy stę po wa ły ko nie. W re a li za -
cję pro jek tu włą czo ne zo sta ły, obok
DPS „Przy jaz nych Serc”, świet li ce:
dzia ła ją ce przy pa ra fii św. Be ne dyk ta 
– Miej ska Świet li ca Nr 2 (30 osób)
i Mło dzie żo wa – Klub Pro fi lak ty ki
Śro do wi sko wej AMI KUS (30 osób).
„Pa na ce um” zor ga ni zo wa ło też cykl
„Spot ka nia ze sztu ką lu do wą”. Miesz -
kań cy „Przy jaz nych serc” bra li wów-
czas udział m.in. w war szta tach z rę ko -
dzie ła i rze mio sła lu do we go, spot ka -
niach z wi kli nia rzem, ko wa lem, gar n-
ca rzem i szew cem.

Dom Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaz -
nych Serc” to obec nie miej sce po by tu
dla 80 osób prze wle kle cho rych psy-
chicz nie, któ re świę to wa ły ju bi le usz
pod czas „Dni Otwar tych”.

– Do my po mo cy spo łecz nej to co raz
pręż niej dzia ła ją ce oś rod ki te ra pe u -
tycz ne i re ha bi li ta cyj ne, w któ rych nie
ma cza su na nu dę – za pew niał Piotr
Ostro wic ki. – Ma my na dzie ję, iż
otwar cie Do mu dla szer szej spo łecz -
no ści po sze rzy ło wie dzę na te mat po -
by tu w ta kiej pla ców ce i poz wo li ło
zmniej szyć lęk, któ ry czę sto to wa rzy -
szy oso bom przy po dej mo wa niu de cy -
zji o za miesz ka niu w do mu po mo cy
spo łecz nej lub umiesz cze niu w nim bli -
skiej oso by. 

Uz na nie wo je wo dy

Po wo dem do du my i świę to wa nia
by ło rów nież uzy ska nie przez „Przy-
jaz ne Ser ca” wpi su do re je stru do mów
po mo cy spo łecz nej, pro wa dzo ne go
przez Wo je wo dę Ma zo wiec kie go.

– De cy zja ad mi ni stra cji rzą do wej nie
jest li tyl ko ko lej nym nu me rem ewi den -
cyj nym – jak za pew nia dy rek tor pla -
ców ki. – Prze de wszyst kim to świa dec -
two ja ko ści na szej pra cy. Do wód na to,
że Dom speł nia w każ dym za kre sie
stan dar dy, ści śle okre ślo ne w prze pi -
sach pra wa. 

Pod czas „Dni Otwar tych” moż na by -
ło zwie dzić po miesz cze nia Do mu
i uzy skać wszel kie niez będ ne in for ma -
cje. Oso by za in te re so wa ne mog ły sko-
rzy stać z bez płat ne go po mia ru ciś nie -
nia tęt ni cze go krwi oraz po zio mu cho-
le ste ro lu i cu kru, uzy skać bez płat ne po -
ra dy od le ka rzy spe cja li stów, praw ni -
ka, psy cho lo ga, die te ty ka i pra cow ni ka
so cjal ne go oraz za poz nać się z tech ni -
ka mi udzie la nia pier wszej po mo cy,
któ re przed sta wi ła Mal tań ska Me dycz -
na Służ ba. Pod czas „Dni Otwar tych”
za pre zen to wa na zo sta ła wy sta wa fo to -
gra ficz na „15 lat mi nę ło” oraz bo ga ty
do ro bek ar ty stycz ny miesz kań ców Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaz nych
Serc”. (rł)

Ju bi le usz 15 – le cia fun kcjo no wa nia świę to wał w dniach 28 – 29 sier pnia Dom Po mo cy Spo -
łecz nej przy ul. Krót kiej 6a. 

Po wo dy do du my

Już po raz szó sty płoc ki DPS or -
ga ni zu je im pre zę in te gra cyj ną pod
ha słem „Dzień Przy jaz nych Serc”.
Na 25 wrześ nia br. miesz kań cy
i dy rek tor DPS za pla no wa li mię dzy
in ny mi: prze gląd pio sen ki, spot ka -
nie z war szaw ską Fun da cją Dr
Clown, prze ja zdy bry czką, ma lo wa -
nie twa rzy, sa lon pięk no ści, bal
przy jaz nych serc i wspól ną za ba wę
z zes po łem mu zycz nym „Ro deo”
oraz gril lo wa nie. 

Ja ko gwia zda wy stą pi zes pół
„Bay er Full”. Pod czas ca ło dzien nej
za ba wy bę dzie moż na po dzi wiać wy -

two ry te ra pii za ję cio wej miesz kań -
ców i uczest ni ków za pro szo nych
pla có wek. Bę dzie rów nież wspól ny
obiad i po czę stu nek.

Na czel nym ce lem or ga ni za cji
„Dnia Przy jaz nych Serc” jest in te gra -
cja osób nie peł no spraw nych ze śro -
do wi skiem lo kal nym, na za sa dach
wza jem nej ak cep ta cji i sza cun ku
oraz pre zen ta cja do rob ku ar ty stycz -
ne go osób nie peł no spraw nych
z Płoc ka i oko lic. Ho no ro wy pa tro nat
nad or ga ni zo wa ną im pre zą ob jął Pre -
zy dent Mia sta Płoc ka – Mi ro sław
Mi lew ski. (rł)

Bay er Full za gra na co rocz nej im pre zie in te gra cyj nej przy ul.
Krót kiej

Dzień Przy jaz nych Serc
Klub Pro fi lak ty ki Śro do wi sko wej

SZUF LA DA, ul. Rem bie liń skie go 6a
og ła sza za pi sy dla dzie ci i mło dzie ży
w wie ku od 6 do 16 lat, pro po nu jąc
kon struk tyw ną i cie ka wą or ga ni za cję
cza su wol ne go. Za ję cia od by wa ją się
w for mie za ba wy w gru pach wie ko -
wych. Pro wa dzo ne są spot ka nia twór-
cze ze spe cja li sta mi w za kre sie: te a tru,
mu zy ki, pla sty ki. W Klu bie moż na też
li czyć na po moc przy odra bia niu lek cji.
Aby le piej ra dzić so bie z prob le ma mi
dzie ci i ich ro dzi ców, klu bo wym wy -
cho waw com po ma ga psy cho log. 

„Szuf la da” jest otwar ta od po nie dział -
ku do piąt ku w go dzi nach 12.30 - 19.30, 
w so bo ty i dni wol ne od na u ki w go dzi -
nach 8 – 15. 

Za pi sy do posz cze gól nych grup (te a -
tral nej, mu zycz nej i pla stycz nej) pro -

wa dzo ne bę dą do koń ca wrześ nia br.
Do dat ko we in for ma cje moż na uzy skać
pod nu me rem te le fo nu 024 366 82 60.
Klub jest pro wa dzo ny przez Sto wa rzy -
sze nie Kai Ka i ros, a je go dzia łal ność fi -
nan su je Wy dział Zdro wia i Spraw Spo -
łecz nych UMP. Udział w za ję ciach jest
bez płat ny. (rł)

Wejdź do szuf la dy 
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W IV Po wia to wych Za wo dach Spor to -
wo -Po żar ni czych Mło dzie żo wych Dru -
żyn Po żar ni czych wzię ło udział sie dem
za łóg. Im pre za od by ła się 31 sier pnia na
sta dio nie w Ma sze wie Du żym.

Za wo dy po wia to we ro zgry wa ne są co
dwa la ta. Uczest ni cy mu szą prze strze gać
mię dzy na ro do we go re gu la mi nu CTIF –
Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Za po bie -
ga nia Po ża rom. Za wo dy skła da ły się
z dwóch czę ści: bie gu szta fe to we go
z przesz ko da mi na dy stan sie 400 me trów
oraz z tzw. roz wi nię cia bo jo we go. Tu za -
wod ni cy mu sie li po ko nać: ścian kę o wy -
so ko ści 70 cm, rów o sze ro ko ści 1,8 me -
tra, sze ścio me tro wy tu nel i wą ską dwu -
me tro wą kład kę. Na stęp nie – za rów no
chłop cy jak i dziew czę ta – mu sie li zbu do -
wać tzw. li nię gaś ni czą, któ ra skła da ła się
z czte rech ele men tów, a po tem na peł nić
dwa pię cio li tro we po jem ni ki dwie ma hy -
dro net ka mi z odleg ło ści dwóch me trów.
W każ dej hy dro net ce by ło tyl ko po 10 li -
trów wo dy, co oz na cza ło, że trze ba mieć
cel ne oko i sta bil ną rę kę, aby nie roz le wać
zbyt wie le pły nu. Na ko niec za wod ni cy

mu sie li za wią zać czte ry węz ły stra żac kie
oraz uło żyć ca ły sprzęt, wy ko rzy sta ny
pod czas za da nia, na me cie. Ca łość mu sia -
ła być wy ko na na w cał ko wi tym mil cze -
niu. Je dy nie pub licz ność mog ła do pin go -
wać swo ją ulu bio ną dru ży nę, zło żo ną z 10
za wod ni ków w wie ku 12-16 lat. 

Po po dli cze niu wszyst kich pun któw
przez stra żac ką ko mi sję sę dziow ską, oka -
za ło się, że wśród dziew cząt zwy cię ży ła
Mło dzie żo wa Dru ży na Po żar ni cza z Do -
brzy ko wa, a wśród chłop ców – MDP ze
Sta roź reb. Dru gie miej sca za ję ły: Star o-
ź re by (dziew czę ta) i Słup no (chłop cy),
a trze cie – od po wied nio – Ma sze wo i Do -
brzy ków. 

Dru ży ny, któ re za ję ły pier wsze miej sca
po ja dą na za wo dy wo je wódz kie, któ re od -
bę dą się w po dra dom skich Bia ło brze gach. 

Or ga ni za to ra mi za wo dów by li: Ko -
men da Miej ska Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Płoc ku, Za rząd Od dzia łu Po wia -
to we go Związ ku OSP RP, wójt gmi ny
Sta ra Bia ła oraz Za rząd Od dzia łu Gmin-
ne go Związ ku OSP RP w Sta rej Bia łej.

(m.d.)

Wę że, bieg i ścia na 

Gor szą ce sce ny, awan tu ry i kłót nie
wstrzą sa ją Lesz czy nem Księ żym w gm.
Bielsk. Pra wie jak w fil mo wej ko me dii
„Sa mi swoi” ad wer sa rze sto ją po dwóch
stro nach pło tu, a poś rod ku – sta ry kom-
bajn, kość nie zgo dy. Waśń roz strzy ga ją
po li cja i pro ku ra tu ra.

– Ech, ta hi sto ria bie rze swój po czą -
tek w odleg łych cza sach, co naj mniej
20 lat te mu – wzdy cha kie row nik po -
ste run ku w Biel sku asp. Grze gorz
Twar dow ski. Wte dy właś nie wieś we -
szła w po sia da nie kom baj nu. Ta kie by -
ły cza sy, że ma ło któ re go rol ni ka stać
by ło na no wo czes ne ma szy ny i urzą -
dze nia, więc wio sko wa spo łecz ność
ku po wa ła je wspól nie (lub sta ra ła się
o przy dział), a po tem rol ni cy po ko lei
wy ko ny wa li ni mi pra ce po lo we. Każ da
ma szy na prze cho wy wa na by ła u ko goś
ze wsi, a na re mon ty i czę ści za mien ne
skła da li się wszy scy.

– Ale cza sy się zmie ni ły, lu dzie do ro -
bi li się włas nych sprzę tów i te na le żą ce
do wspól no ty wy prze da li – kon ty nu u je
asp. Twar dow ski. – W Lesz czy nie zo stał
tyl ko kom bajn zbo żo wy „Bi zon”, je go
obec na war tość sza co wa na jest na 25
ty się cy zło tych. Ra da so łec ka po sta no -
wi ła go sprze dać, a pie nią dze przez na -
czyć na wio sko we ce le, naj pew niej na
re mont re mi zy. No i się za czę ło…
Już w ma ju przed sta wi cie le wła ści cie li
„Bi zo na” zja wi li się u są sia da, u któ re go
stał kom bajn, i oz naj mi li mu wo lę wio s-
ki. A ten na to: – Nie od dam! 

– Spra wa tra fi ła do nas, do po ste run ku,
ale wte dy szyb ko ją umo rzy liś my, bo rol nik
za de kla ro wał, że zwró ci kom bajn wspól-
no cie – mó wi kie row nik Twar dow ski.

Ale mi nę ła wios na i czas żniw,
a kom bajn da lej tkwi na po se sji swo je go
opie ku na. – W koń cu, w lip cu człon ko -
wie ra dy so łec kiej znów posz li do nie go
i mó wią: Od daj! A rol nik na to, że
i owszem, ale nie ma aku mu la to ra 
– opo wia da Grze gorz Twar dow ski, zer -
ka jąc w pro to kół prze słu chań. - No to
przy nie śli aku mu la tor, a on po wia da, że
nie ma pa li wa. Posz li po pa li wo, ale jak
wró ci li, już ich nie wpu ścił. Za gro ził, że
jak któ ry wej dzie na po se sję, to… wi dły
sto ją w szo pie! Oj, by ła wte dy awan tu -
ra, du żo twar dych chłop skich słów po le -
cia ło z każ dej stro ny…

Emi sa riu sze wio sko wi wró ci li do do -
mów i po sta no wi li pójść do pro ku ra tu ry
re jo no wej i po skar żyć się na są sia da, że
przy własz czył so bie kom bajn. – On sam
tłu ma czy, że spo ro za in we sto wał w ma -
szy nę, więc jej nie od da, pó ki mu nie
zwró cą pie nię dzy – do da je kie row nik
po ste run ku. – Ale fak tem jest też, że tym
„Bi zo nem” żni wo wał na swo im po lu,
a ra chun ków za na pra wy wspól no cie
nie przed sta wił…

Pro ku ra tu ra wy słu cha ła przed sta wi -
cie li wsi i po le ci ła po li cjan tom wszcząć
po stę po wa nie w spra wie przy własz cze -
nia po wie rzo nej rze czy (gro zi za to do 5
lat poz ba wie nia wol no ści).

– Wy ko nu je my więc te raz wszyst kie
czyn no ści w tej spra wie, prze słu chu -
je my świad ków, a po tem go to we ma -
te ria ły wy śle my do pro ku ra tu ry, któ ra
po sta no wi, co da lej i ewen tu al nie po -
sta wi za rzu ty – koń czy asp. Twar-
dow ski.

An na Le wan dow ska
Zes pół Pra so wy KMP

Sa mi swoi, czy li pol ska wieś
*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Kie dy po li cjan ci po je cha li za trzy mać
zło dzie ja zło mu przy ła pa ne go na go rą -
cym uczyn ku, do strze gli po stać iście dia-
bel ską: ra buś od gó ry do do łu uma za ny
był czar ną sa dzą. Nic dziw ne go – spo ro
cza su spę dził w ko mi nie kot łow ni i pra -
co wi cie de mon to wał wiel kie rusz ty.

Zło dzie jem oka zał się 24-let ni płoc cza -
nin. – Nie dzia łał sam, miał wspól ni ka,
ale te mu dru gie mu męż czyź nie uda ło się
uciec – mó wi nad ko mi sarz Grze gorz Ja -
ni szew ski z płoc kiej do cho dze niów ki.

– Upa trzy li so bie kot łow nię po by łym
Co tek sie i upar cie tam wra ca li po łu py.
Pier wszy raz wdar li się do bu dyn ku kot -
łow ni 14 sier pnia. Zde mon to wa li rusz ty
pie co we, w su mie ele men ty wa ży ły 460
kg, i już na wet wy nie śli je po za te ren, ale
ktoś ich spło szył i zło dzie je ucie kli, po -
rzu ca jąc swój łup.

– Po tem, mię dzy 21 a 26. sier pnia,
wró ci li w to sa mo miej sce jesz cze trzy -
krot nie – kon ty nu u je nad kom. Ja ni -
szew ski. – Za wsze w bia ły dzień, bo
o go dzi nie 18 pra cę na te re nie obiek tu
roz po czy nał do zor ca. Za każ dym ra zem
uda wa ło im się zde mon to wać me ta lo we
ele men ty, głów nie rusz ty pie co we z kot -

łow ni, ale prze śla do wał ich pech: w każ -
dym przy pad ku na ro bo cie na kry wał ich
wła ści ciel i mu sie li wiać, po zo sta wia jąc
cięż kie „fan ty”.

No sił wilk ra zy kil ka, po nie śli i wil ka.
28 sier pnia znów po ja wi li się w kot łow ni.
Jak zwy kle, zam knę li bu dy nek od środ ka,
wesz li do wiel kie go pie ca i spo koj nie
gro ma dzi li ko lej ne rusz ty. Ale i tym ra -
zem wła ści ciel na krył ich na tym pro ce -
de rze. Je den z ra bu siów zdo łał uciec, ale
24-la tek wpadł na do bre. Wła ści ciel wez -
wał po li cję. 

Po li cjan ci zo ba czy li po twor nie umo -
ru sa ne go koc mo łu cha, po byt w pie cu
zo sta wił na zło dzie jasz ku czar ne śla dy
sa dzy. Zo stał od wie zio ny do po li cyj nej
iz by za trzy mań; po wy ko na niu wszyst -
kich czyn no ści pro ce so wych usły szy
za rzu ty. – W su mie zra bo wał lub usi ło -
wał zra bo wać pół to rej to ny ele men tów
rusz tów – mó wi nad ko mi sarz Ja ni -
szew ski. – Ja ko złom wszyst ko to jest
war te 1050 zł. Po sta wi my mu za rzut
usi ło wa nia kra dzie ży i sa mej kra dzie ży,
za co mo że do stać ka rę do pię ciu lat
poz ba wie nia wol no ści. I oczy wi ście
usta li my, kim jest je go wspól nik.

An na Le wan dow ska
Zes pół Pra so wy KMP

Pro sto z pie ca

Jak co ro ku, płoc cy po li cjan ci na
wrze sień przy go to wa li ak cję pn. Bez-
piecz na dro ga do szko ły. No wo ścią jest
to, że po raz pier wszy fun kcjo na riu sze
mo gą li czyć na po moc ucz niów; li ce a li -
ści pil nu ją bez pie czeń stwa na przej -
ściach dla pie szych w pob li żu szkół. 

Wspól ne pa tro le moż na spot kać
w pię ciu pun ktach mia sta w oko li cach

naj wię kszych szkół oraz w re jo nach,
gdzie na si le nie ru chu jest naj wię ksze.
Po li cjan tów wspie ra ją ucz nio wie klas
o pro fi lu po li cyj no -praw nym z I Li ce um
Ogól noksz tał cą ce go Płoc kie go To wa -
rzy stwa Oświa to we go im. 4. Puł ku
Strzel ców Kon nych. Jak przyz na ją ucz -
nio wie, po moc po li cjan tom jest dla nich
cie ka wą i prak tycz ną lek cją. (m.d.)

Wspól ne pa tro le
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Atrak cji by ło bez li ku: ple bej skie za ba wy, po ka zy daw nych rze miosł i walk wo jów śred nio wiecz nych, sta -
ro pol ska kuch nia, kon cer ty i „Mi ste rium Płoc kie” – wi do wi sko  ple ne ro we na pi sa ne przez L. H. Mor sti na
w 1939 r., wy ko na ne po raz pier wszy w na szym mie ście. Trze ci pik nik ar che o lo gicz no – et no gra ficz ny, któ -
ry 30 – 31 sier pnia zor ga ni zo wa ło Mu ze um Ma zo wiec kie na skar pie obok Spich le rza, ob fi to wał w wie le
atrak cji. Do pi sa ła po go da i płoc cza nie, zwłasz cza ci naj młod si; z my ślą o nich przy go to wa no war szta ty m.in.:
haf tu, wy ci nan ki, ka li gra fii, la nia świec wo sko wych, przy rzą dza nia dzieg ciu i wy ro bu pa cior ków. 

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Pik nik w sty lu et no

Pod czas trzech ty god ni obec no ści eki py
fil mo wej w Płoc ku na uli cach na sze go mia s-
ta moż na by ło spot kać wie lu ak to rów po dzi -
wia ją cych je go uro ki, m.in. Ro mu al da Kło sa,
któ ry przy je chał do słow nie na je den dzień. 

– Gram jed ną z ko lo ro wych po sta ci; Rzy -
mia ni na we włas nej zbroi, któ ry chce się do -
stać na ca sting. Po tem za czy nam się awan tu -
ro wać i zo sta ję wy rzu co ny z pla nu – tłu ma -
czy Kłos. – Po cząt ko wo chcie li mnie wrzu cić
do wo dy, ale na szczę ście re ży ser zre zy gno -
wał z te go po my słu. Zbro ja wa ży 40 kg! 

Epi zod Kło sa to na wią za nie do je go fil-
mo we go do rob ku, a zwłasz cza do ro li,
z któ rą jest naj bar dziej ko ja rzo ny, czy li
rzym skie go żoł nie rza z „Pa sji” Me la Gib-
so na. Le gio ni stę za grał też u Mar ka Ko ter -
skie go we „Wszy scy je steś my Chry stu sa -
mi”, a ostat nio w „Rzy mie” – su per pro duk -
cji te le wi zji BBC i HBO, któ rą od 5 wrześ-
nia po ka zu je TVP1. Ak cja fil mu ro zgry wa
się u schył ku re pub li ki rzym skiej i w po -
cząt kach ce sar stwa rzym skie go. Kłos gra tu
Sen ti nel la – asy sten ta Mar ka An to niu sza
oraz wspom nia ne go rzym skie go wo ja, któ -
ry gi nie na po lu wal ki. – Tę dru gą po stać
trud no bę dzie za u wa żyć, w fil mie po ja wia
się tyl ko przez chwi lę – mó wi Kłos. – Trud-
no też bę dzie mnie roz poz nać bo mam
krwa wą szra mę na ca łej twa rzy.

Jak sam przyz na je „rzym ski epi zod” ca ły
czas jest w je go ży ciu waż ny. – Rzym to mo -
je sło wo prze wod nie – tłu ma czy, choć nie

stro ni od współ czes nych pro duk cji, m.in.
w „Eki pie” i „Sko rum po wa nych”. Ostat nio
też udzie la się w dub bin gu. Od wrześ nia TV
PULS roz po czę ła emi sję kul to wej ame ry -
kań skiej kre sków ki „Sim pso no wie” o lek ko
dys fun kcyj nej ame ry kań skiej ro dzi nie. Są -
sia dem Sim pso nów jest 60-let ni Ned Flan-
ders – czło wiek bar dzo po boż ny, każ dy
swój krok kon sul tu je z Bib lią oraz z pa sto -
rem Lo ve jo y em, co cza sa mi do pro wa dza
pa sto ra do „bia łej go rą czki”. – Ja dub bin gu -
ję tę właś nie po stać oraz jesz cze kil ka in -
nych mniej szych wąt ków – mó wi ak tor
i przyz na je. – To świet na za ba wa. W ca łym
fil mie jest ze 400 po sta ci, a nas ak to rów
z pol skie go dub bin gu sze ściu. (rł)

Co, zna ny z su per pro duk cji Me la Gib so na „Pa sja”, ak tor ro bił w Płoc ku? W 40 kg zbroi
bie gał po pla nie „Fe no me nu” i strasz nie się awan tu ro wał. Dla te go zo stał wy rzu co ny.

Je den Rzy mia nin, je den Kłos

Kto chciał mógł zmie rzyć się z wal ceKo lej ka do le pie nia gar nusz ków by ła dłu ga

Rzeź ba w my dle lub le pie nie byś ków to co ro ku jed no
z bar dziej ob le ga nych sto isk

„Mi ste rium Płoc kie” z udzia łem ak to rów Te a tru Dra ma -
tycz ne go, po do piecz nych płoc kich szkół i Do mu Po mo cy
Spo łecz nej w Płoc ku. Świat ło, dźwięk i współ czes na mu zy -
ka – bar dzo efek tow ny spek takl; bo ga ty w for mie, choć nie -
co cha o tycz ny i ubo gi w tre ści

War sztat pa pie ru czer pa ne go Moż na by ło za dąć w miech

Far sa Joh na To bia sa to prze de wszyst -
kim świet nie na pi sa ny tekst dla pię ciu ak -
to rów, pięć głów nych ról. Do mi nu je żart
słow no – sy tu a cyj ny, ba lan su ją cy cza sa mi
na li nii do bre go sma ku, ale ni gdy tej li nii
nie prze kra cza ją cy.

Głów na pa ra dra ma tu to pań stwo Grif-
fin (Ma gda le na To ma szew ska i Ja cek Mą -
ka), któ rzy ma ją pięk ny dom, du że pie nią -
dze i ma ły prob lem. Po la tach zgod ne go
i do stat nie go ży cia nie po tra fią się ze so bą
ko chać. A prze cież: re gu lar ne upra wia nie
sek su pod no si spraw ność or ga niz mu,
zwię ksza je go wy dol ność i dot le nia każ dą
ko mór kę – jak mó wi Pan Grif fin, cy tu jąc
„Zre a li zuj swo je fan ta zje” dr Ba um gar -
tne ra – cu dow ną księ gę, któ ry ma po móc
prze gnać chłód z je go mał żeń skie go łóż -
ka. Po dro dze zde ter mi no wa ni mał żon ko -
wie do „re a li za cji swo ich fan ta zji” an ga -
żu ją są sia da – „zło tą rą czkę” (Ste fan
Fried man), przy pad ko we go wła my wa cza
(Ma riusz Po go now ski), a na wet zroz pa -
czo ną, po rzu co ną przez mę ża, sio strę Pa ni
Grif fin – Lu zię (Ma gda Bo gdan). Wszys-
t ko to owo cu je dość za ska ku ją cy mi i za -
baw ny mi zwro ta mi ak cji. 

Co nel ly Fried ma na ba wi do łez.
Dziel nie par tne ru je mu To ma szew ska
– ja ko pa ni do mu skłon na speł nić każ -
dą, naj skryt szą fan ta zję sek su al ną, nie
tyl ko swe go mę ża, ale rów nież są sia da
i wła my wa cza. Wy so kie no ty na le żą

się Jac ko wi Mą ce, nie tyl ko za wy so kie
ob ca sy. 

Po spek ta klu przy pom nia ły mi się
sło wa re ży se ra, któ ry przed pre mie rą (6
wrześ nia) mó wił tak: Ostat nia rzecz,
o ja kiej my ślę to chęć edu ko wa nia ko -
go kol wiek. Mnie na tym nie za le ży.
Chcę, że by ktoś przy szedł i przez dwie
go dzi ny pę kał ze śmie chu i że by po zo -
stał ra dos nym czło wie kiem na dłu żej.
My ślę, że za da nie zo sta ło wy ko na ne.
O czym war to prze ko nać się, idąc na
„Dzi kie żą dze” 27 i 28 wrześ nia.

Ra do sław Ła ba rzew ski

„Dzi kie żą dze” w re ży se rii i z udzia łem Ste fa na Fried ma na to czy sta roz ryw ka, i ty le, 
al bo aż ty le... 

Seks, śmiech i wy so kie ob ca sy

Magdalena Tomaszewska jako pani Griffin
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GREC KIE SO UV LA KI

1. „So uv la ki” to ro dzaj sza szły ku,
obok „gy ro sa” naj bar dziej po pu lar ne
da nie mięs ne Hel la dy współ czes nej i,
dla sta ty stycz ne go tu ry sty, nie mal jej
wi zy tów ka. Czyż bo wiem nie od wie dza
on te go kra ju ra czej ze wzglę du na ba -
jecz ne kra jo bra zy, nie za wod ną po go dę
(w se zo nie wa ka cyj nym zwy kle mię dzy
35 a 45 stop ni w cie niu) i sma ko wi tą
kuch nię niż przez sza cu nek dla So kra te -
sa, Pi ta go ra sa, Pe ry kle sa, Pin da ra, Eu ry -
pi de sa, czy in nych zna ko mi to ści fi lo zo -
fii, na u ki, po li ty ki, li te ra tu ry al bo te a tru
Hel la dy kla sycz nej, ko leb ki no wo żyt nej
kul tu ry eu ro pej skiej?

Wy cie czka do Gre cji – w da nym wy -
pad ku dwu ty god nio wa tra sa au to ka ro wa
„Kla sycz na Hel la da”, zor ga ni zo wa na
w sier pniu AD 2008 sta ra niem agen cji
Ra in bow To urs – to w sa mej rze czy
praw dzi we re pe ty to rium z hi sto rii sta re -
go kon ty nen tu, po czy na jąc od za mierz -
chłych cza sów kul tu ry my keń skiej. Ter-
min ten po cho dzi od mia sta My ke ny
(pół noc no -wschod nia część pół wys pu
Pe lo po nez), za miesz ka łe go po no już
w trze cim ty siąc le ciu przed Chry stu sem.
Okres je go naj wię kszej świet no ści to
XIV, a zwłasz cza XIII wiek p.n.e.,
z któ rych to cza sów po cho dzi Lwia Bra -
ma, pro wa dzą ca do ru in kró lew skiej
twier dzy i sym bo li zu ją ca „mia sto bo ga -
te w zło to” (Ho mer), a na de wszyst ko
Skar biec Atre u sza, czy li mo nu men tal na
kryp ta ko pu ło wa, zwa na też Gro bem
Aga mem no na – w pol skiej tra dy cji li te -
rac kiej utrwa lo na mi strzow skim pió rem
Ju liu sza Sło wac kie go.

Na prze ci wleg łym brze gu pół wys pu –
od XIX wie ku od dzie lo ne go od Gre cji
kon ty nen tal nej Ka na łem Ko ryn ckim –
le ży sta ro żyt na Olim pia, gdzie mię dzy
776 ro kiem p.n.e. (pier wsza za pi sa na
da ta w dzie jach Hel le nów) a 393 ro kiem
n.e. (edykt ce sa rza Te o do zju sza I Wiel -
kie go za ka zu ją cy prak ty ko wa nia oby-
cza jów i kul tów po gań skich) co czte ry
la ta od by wa ły się za wo dy ku czci Ze u sa
Olim pij skie go i gdzie od 1896 ro ku
znów za pa la ny jest sym bo licz ny znicz.
Róż ni ca tyl ko w tym, że o ile igrzy ska
olim pij skie do by współ czes nej są już
nie mal wy łącz nie ce le bra cją spraw no ści
i tę żyz ny fi zycz nej, o ty le w sta ro grec -
kich gim na zjo nach at le ci przy go to wy -
wa li się do zma gań przy po mo cy mu zy -

ki, tań ca i dys put in te lek tu al nych (stąd
za pew ne ety mo lo gia ro dzi me go: ,,gim-
na zjum”) – zgod nie z pla toń ską kon cep -
cją ka lo ka ga thii, ak cen tu ją cą ko niecz -
ność har mo nii mię dzy du cho wym a fi -
zycz nym roz wo jem czło wie ka.

Ta szla chet na idea zda wa ła się też
przy świe cać bu dow ni czym sta ro hel leń -
skie go cen trum me dy cy ny, czy li san ktu -
a rium bo ga tej sztu ki, Ask le pio sa,
w Epi da u rze (Pe lo po nez wschod ni). Po -
zo sta ło ści owe go przy byt ku moż na
oglą dać w zlo ka li zo wa nym na je go
miej scu mu ze um – w bez poś red nim są -
siedz twie naj słyn niej sze go bo daj te a tru
sta ro żyt no ści, zbu do wa ne go w V wie ku
p.n.e. we dług pro jek tu Po li kle ta Młod -
sze go i, mi mo mo nu men tal nych roz mia -
rów (au dy to rium ob li czo ne na 14 ty się -
cy wi dzów), do dziś ol śnie wa ją ce go
aku sty ką. Od by wa ją ce się tam spek ta kle
peł ni ły on giś kon kret ną fun kcję te ra pe u -
tycz ną, uzu peł nia jąc ku ra cję pa cjen tów
Ask le pio so we go „sa na to rium” od stro -
ny du cha. W epo ce dzi siej szej, od da lo -
nej od pro mien nych cza sów ka lo ka ga -
thii o po nad dwa ty siąc le cia, ma ją one
z ko niecz no ści wy miar stric te este tycz -
ny – jak in te re su ją ce przed sta wie nie
Aga mem no na, pier wszej czę ści Aisc -
hy lo so wej Ore stei, w pięk ny egej ski
wie czór 22 sier pnia br.

W sta ro żyt nej czę ści Ko ryn tu (pół noc -
na część Pe lo po ne zu), spa ce ru jąc obok
ru in świą ty ni Apol la z VI wie ku p.n.e.
i try bu ny, z któ rej oko ło sześ ćset lat póź -
niej św. Pa weł ewan ge li zo wał miesz kań -
ców te go mia sta, prze miesz cza my się za -
ra zem od cza sów po gań skiej świet no ści
Hel la dy ku świ to wi chrze ści jań stwa,
przy pa da ją ce mu na okres ko lo ni za cji
tych ziem przez Im pe rium Ro ma num – a
w kon ty nen tal nej czę ści kra ju, głów nie
w sto li cy, co krok na po ty ka my an tyk
grec ki w har mo nij nej kon fi gu ra cji
z rzym skim. Naj le piej wi dać to na przy -
kła dzie świą ty ni Ze u sa Olim pij skie go,
naj wię kszej w sta ro żyt nej Eu ro pie,
w pier wot nym, nie kom plet nym kształ cie
wznie sio nej przez Pi zy stra ta, ty ra na
Aten, w VI wie ku p.n.e., a ukoń czo nej
sie dem set lat póź niej z ini cja ty wy Ha dri-
a na, jed ne go z naj świat lej szych ce za rów
i wiel kie go gre ko fi la, wy bit nie za słu żo -
ne go dla roz bu do wy mia sta u stóp Akro -
po lu. In ne śla dy je go tu obec no ści to
pob li ski Łuk Ha dria na, resz tki ce sar skiej

bib lio te ki oraz... be zgło wy biust na Ago -
rze, nie o po dal słyn nej świą ty ni He faj sto -
sa, naj le piej za cho wa ne go przy byt ku sa -
kral ne go z cza sów sta ro grec kich. Wsze-
la ko prze chadz ka po Ate nach to ciąg łe
prze miesz cza nie się w prze strze ni dzie -
jów: kil ka set me trów od po pier sia ce za ra
na tra fia my na sty lo wy ko śció łek bi zan -
tyj ski, zbu do wa ny na cha rak te ry stycz -
nym pla nie rów no ra mien ne go krzy ża,
a w bez poś red nim są siedz twie ru in bib-
lio te ki – na bu dy nek me cze tu, re likt pra -
wie czte rech set let niej oku pa cji Hel la dy
przez Tur ków. 

Pier wsze de ka dy odzy ska nej nie po -
dleg ło ści – krót ko trwa ła pre zy den tu ra J.
Ka pod hi stria sa i rzą dy Ot to na Ba war -
skie go od 1830 do 1862 ro ku – do ku -
men tu je na to miast zes pół so len nych ne o -

kla sycz nych gma chów Uni wer sy te tu,
Bib lio te ki Na ro do wej i Aka de mii, przed
któ rą „war tę ho no ro wą” peł nią po są gi
naj god niej szych z god nych: So kra te sa
i Pla to na. Naj bar dziej wy ra zi ste, by nie
rzec – dra ma tycz ne za pęt le nie cza su hi s-
to rycz ne go ob ser wu je my wszak że w Sa -
lo ni kach, dru gim co do wiel ko ści mie ście
Gre cji (1.250.000 miesz kań ców). Jest to
sto li ca re gio nu Ma ce do nii, naz wę zaw -
dzię cza ją ca sio strze Alek san dra Wiel kie -
go, Thes sa lo ni ce, a za ra zem pręż ny, no -
wo czes ny oś ro dek prze my sło wo -han dlo -
wy: mo że też dla te go za byt ko we bu dyn -
ki ko ścio łów św. De me triu sza i Ha gia
Sop hia (swo i stej mi nia tu ry bar dziej zna -
nej świą ty ni w Kon stan ty no po lu), po zo -
sta ło ści sta ro żyt ne go fo rum Ro ma num,
czy Bia ła Wie ża z XV stu le cia znaj du ją
się tu w bez poś red nim są siedz twie dwu -
dzie sto wiecz nych ar te rii i blo ko wisk.

2. Mi mo wszyst ko jed nak, w od nie sie -
niu do Gre cji współ czes nej, dy le mat „So -
kra tes czy so uv la ki” nie poz wa la o so bie
za pom nieć. Sto jąc w nie mi ło sier nym
upa le przed Pro py le ja mi, bra mą wej ścio -
wą na Akro pol, ob le ga ny przez ar mię tu -
ry stów tyl ko tro chę mniej licz ną niż cią -
gną ce pod Ter mo pi le woj ska per skie go
wład cy Kser kse sa, za sta na wiam się, czy
ca łe to im po nu ją ce dzie dzic two kul tu ro -
we nie jest obec nie tyl ko czymś na kształt
hi sto rycz ne go skan se nu. Nie ty le „ar ką
przy mie rza mię dzy daw ny mi a no wy mi
cza sy”, ile obiek tem skrzęt nej pe ne tra cji
ama to rów pa miąt ko wych zdjęć i ko lek -
cjo ne rów wa ka cyj nych wra żeń.

Nie co po dob ne ref lek sje wy wo łu je
„wie czór grec ki” w re sta u ra cji „Ne as

Li gas” na Pla ce, naj star szej dziel ni cy
Aten, ob fi tu ją cej, ni czym pa ry ski Mon t-
mar tre, w przy tul ne ka wia ren ki i skle pi -
ki. Na sto łach spe cja ły miej sco wej
kuch ni na cze le z so uv la ki, przy sto łach
– tu ry ści z Chin, Hisz pa nii, Szwe cji
i Pol ski, na estra dzie – roz sze rzo ny od -
po wied nik Ter ce tu Eg zo tycz ne go
i młod szy, znacz nie cie ka wszy zes pół
fol klo ry stycz ny w wią zan ce po pu lar -
nych oj czy stych me lo dii i tań ców (obo -
wiąz ko wy te mat z „Gre ka Zor by”),
z do dat kiem zna nych pio se nek z kra jów
go ści. Trud no, rzecz jas na, ocze ki wać
przy po dob nej oka zji mo no lo gów z tra -
ge dii So fo kle sa – fak tem jest jed nak, ze
Gre cja, po fun da men tal nie waż nym dla
kul tu ry eu ro pej skiej okre sie hel leń skim
i hel le ni stycz nym, w re zul ta cie upad ku

Ce sar stwa Bi zan tyj skie go na pa rę wie -
ków zo sta ła wy łą czo na z ob sza ru owej
kul tu ry i, choć w cią gu ostat nich po nad
stu lat wy da ła kil ku twór ców praw dzi -
wie wy bit nych (w li te ra tu rze prze de
wszyst kim K. Ka va fis, w mu zy ce „po -
waż nej” – Y. Xe na kis, w „nie po waż nej”
– Van ge lis), ni gdy nie za ję ła już na nim
miej sca tak ek spo no wa ne go, jak w do -
bie an ty ku. W po pu lar nym od bio rze jej
mu zycz ną wi zy tów ką po zo sta ją skocz ne
me lo die gra ne na bo u zo u ki (lo kal ny od -
po wied nik man do li ny) al bo prze bo je
De mi sa Ro us so sa, w me nu kon sum pcji
du cho wej sy tu u ją ce się gdzieś na po zio -
mie so uv la ki. Al bo wręcz gy ro sa.

Czyż by więc na dal ra cję miał By ron –
czyn nie za an ga żo wa ny w spra wę grec-
kiej nie po dleg ło ści i wy na gro dzo ny za
to pom ni kiem w cen trum Aten – pi sząc
w Don Ju a nie o „no wych Gre kach”,
któ rzy „led wie z po słu chów” wie dzą „o
wys pach szczę śli wych du chów” (tłum.
E. Po rę bo wicz)? Al bo Nor wid, z gorz ką
iro nią wy ty ka ją cy tym że „no wym Gre -
kom” w wier szu Mar mur bia ły nie do -
sta tek sza cun ku dla świet no ści ich kul-
tu ro we go dzie dzic twa, re pre zen to wa ne -
go przez Ho me ra, Fi dia sza czy Te mi sto -
kle sa? Trze ba wszak że pa mię tać, że sy -
no wie no wo żyt nej Hel la dy, po dob nie
jak miesz kań cy kra ju nad Wi słą, wy tr-
wa le dą ży li do wyz wo le nia spod ob ce go
jarz ma i że w 1830 ro ku wresz cie im się
to uda ło (mo cą dzie jo we go pa ra dok su,
pra wie do kład nie wte dy, gdy tym dru -
gim aku rat się nie uda ło). Trud no też za -
prze czyć, że współ czes na Gre cja to,
w hie rar chii eu ro pej skiej, pań stwo sto ją -

BAŁ KAŃ SKI KO CIOŁ

Teart w Epidauros
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ce pod każ dym wzglę dem wy żej niż
Pol ska (choć jej wła dze roz myśl nie fał -
szo wa ły wskaź ni ki roz wo ju gos po dar -
cze go w unij nych ra por tach ce lem szyb-
sze go wej ścia do stre fy eu ro). Na dal jest
jed nak za sta na wia ją ce, dla cze go ini cja -
ty wa prze pro wa dze nia za sad ni czo waż -
nych dla poz na nia kul tu ry sta ro hel leń -
skiej ba dan ar che o lo gicz nych w My ke -
nach i w Del fach – ma low ni czo po ło żo -
nych na sto kach po tęż nych gór Par na su
i zna nych ja ko cen trum kul tu Apol li na
oraz sie dzi ba je go wy rocz ni Py tii – nie
wy szła od nie po dleg łych już Gre ków,
któ rych, w dru gim przy pad ku, trze ba
by ło wy sie dlać z te re nu wy ko pa lisk na -
wet przy uży ciu si ły. Po dob nie zna mi-
en ny wy da je się fakt, że uni ka to wy zes -
pół klasz to rów bi zan tyj skich (on giś 24,
obec nie 5), nie mniej ma low ni czo usy-
tu o wa nych na Me te o rach, czy li ogrom-
nych pia skow co wych ska łach w Te sa lii
(Gre cja pół noc na), fun kcjo nu je dziś
głów nie ja ko obiekt tu ry stycz ny (na krę -
co no tu na wet je den z fil mów z Ja me -
sem Bon dem)...

3. John Fo wles, je den z naj wy bit niej -
szych bry tyj skich pro za i ków XX wie -
ku, w sław nej po wie ści Mag (1966) po -
rów nał Gre cję wysp do cza ro dziej ki
Cir ce, w któ rej to wa rzy stwie wraż li wy
na włas nym pun kcie „ar ty sta -po dróż nik
[...] nie po wi nien prze by wać zbyt dłu -
go” (tłum. E. Fi szer). W wa run kach
dwu ty god nio we go ob ja zdu au to ka ro -
we go jest to prze stro ga stric te re to rycz -
na – zwłasz cza, że wysp na le żą cych do
te ry to rium pań stwa grec kie go jest po -
nad ty siąc. Uda je nam się od wie dzić
dwie z tak zwa nych Wysp Sa roń skich,
mię dzy kon ty nen tal ną At ty ką,
a wschod nim Pe lo po ne zem: Hy drę
i Spet ses.

W hi sto rii Hel la dy zaj mu ją one miej -
sce dość szcze gól ne: Hy dra ja ko je dy na,
być mo że, część te go kra ju ni gdy nie
pod bi ta przez Tur ków, Spet ses – ja ko
miej sce uro dze nia La sca ri ny Ba bo u li -
ny, bo ha ter ki na ro do wej Gre cji i pier -
wszej bo daj w dzie jach ko bie ty -ad mi ra -
ła (!), na der za słu żo nej w woj nie o nie -
po dleg łość w la tach 1821-1830. W sen -
sie wi do ko wym wię kszą atrak cją jest
za pew ne ta pier wsza – vi de tęt nią ca ży -
ciem przy stań w za tocz ce u stóp wzgó -

rza z licz ny mi dom ka mi, ma low ni czo
„do cze pio ny mi” do ur wi stych skał aż
po pra wo sław ną świą ty nię na szczy cie,
skąd roz po ście ra się im po nu ją ca pa no -
ra ma wys py. W wie lo na ro do wym i wie -
lo ra so wym tłu mie twa rze o kla sycz nych
ry sach grec kich są do praw dy rzad ko -
ścią – co po wo du je pa ra dok sal ne wra -
że nie, iż Hel la da, w sta ro żyt no ści z bło -
go sła wio nym skut kiem cy wi li za cyj nym
ko lo ni zu ją ca zie mie od po łud nia Pół -
wys pu Ape niń skie go po bez ma ła bar-
ba rzyń ską Kol chi dę nad Mo rzem Czar -
nym, sa ma sta ła się obec nie przed mio -
tem swo i stej ko lo ni za cji ze stro ny lu -
dów Wscho du: Chiń czy ków, Ko re ań -
czy ków, Ro sjan.

MA CE DOŃ SKO -SER BSKI BI GOS

1.W dro dze do Hel la dy i z po wro tem
prze jeż dża my mię dzy in ny mi przez –
na le żą ce kie dyś do Ju go sła wii – Ser bię

i Ma ce do nię. Kra je te nie ma ją, jak wia -
do mo, unij ne go oby wa tel stwa – to też
pi lot na szej wy pra wy, sym pa tycz ny
ską di nąd pan Mar cin, z dość bez ce re -
mo nial nym prze ką sem okre śla je mia -
nem „dzi kich”.

Mo że to dzi wić o ty le, że daw na fe de -
ra cja Sło wian po łud nio wych przez Jo si -
pa Broz -Ti to zo sta ła wy kre o wa na na
kraj nad Wi słą, Mosk wą czy na wet
Weł ta wą po strze ga ny nie mal ja ko „za -
chod ni”. Że zaś „bał kań ski ko cioł”
właś nie na tym te re nie tra dy cyj nie osią -
ga tem pe ra tu rę naj bar dziej wy bu cho wą,
dziś ma my tam do czy nie nia z sy tu a cją
znacz ne bar dziej zło żo ną, przy po mi na -
ją cą – gdy by ku sić się o ko lej ną me ta fo -
rę ku li nar ną – moc no pi kan tny bi gos.

Je go pier wszym skład ni kiem oka za ła
się Ma ce do nia, wy ła mu jąc się w 1991
ro ku z fe de ra cji ju go sło wiań skiej, de -
kla ru jąc sur re a li stycz ne am bi cje in kor -
po ro wa nia do swe go te ry to rium
wspom nia ne go już re gio nu Gre cji ze
sto li cą w Sa lo ni kach – i w efek cie osią -
ga jąc ty le, że obec nie w Hel la dzie „no -
wą” Ma ce do nię okre śla się al bo ja ko
„Sko pie” (naz wa sto li cy) al bo, jesz cze
bar dziej wzgar dli wie, ja ko FY ROM
(„For mer Yu gos lav Re pub lic Of Ma ce -
do nia” czy li „Daw na Ju go sło wiań ska
Re pub li ka Ma ce do nii”). Za ra zem jed-
nak ten ma ły, bied ny i wciąż nę ka ny
kon flik ta mi et nicz ny mi kraj zy skał po -
tęż ne go pro tek to ra w po sta ci Sta nów
Zjed no czo nych, w istot nej mie rze za in -
te re so wa nych roz par ce lo wa niem suk ce -
sji po mar szał ku Ti to – to też ma ce doń -
ska po li cja jeź dzi chrys le ra mi al bo
chev ro le ta mi, a przez wię kszość te ry to -
rium pań stwa, z pół no cy na po łud nie,
pro wa dzi au to stra da, o ja kiej w wię -
kszej i bar dziej za sob nej Pol sce przez
naj bliż sze la ta trud no na wet ma rzyć.

2. Na roz pa dzie fe de ra cji ju go sło wiań -
skiej naj bar dziej ucier pia ła jej naj wię -
ksza, sto łecz na nie ja ko Re pub li ka Ser bii,
od se ce sji Czar no gó ry w 2006 ro ku poz -
ba wio na na do da tek do stę pu do mo rza.
Jej lud ność, mi mo tra dy cyj nych sym pa tii
pro ro syj skich, by ła też zna na z przy jaz -
ne go na sta wie nia do Pol ski –
i to z wza jem no ścią, wi docz ną... cho ciaż -
by w Płoc ku. Stąd w cza sach pe e re lu czę -
sto wy jeż dża ły de le ga cje i wy cie czki do

„brat niej” Loz ni cy, tu jed nej ze szkół
i jed nej z ulic na da no imię Vu ka Ka radži -
ća, wy bit ne go et no gra fa i ję zy koz naw cy,
tu re gu lar nym go ściem na im pre zach na -
u ko wych i kul tu ral nych by wał osia dły
w War sza wie li te rat Bran ko Čir lić – tu
wresz cie przez dłu gie la ta miesz kał i pra -
co wał oj ciec au to ra tych słów, Fran ci -
szek, wy bit ny dzia łacz spo łecz no -kul tu -
ral ny i wiel ki przy ja ciel Ju go sła wii,
w lip cu 1973 ro ku re pre zen tu ją cy Pol skę
na pią tej mię dzy na ro do wej kon fe ren cji
z cy klu „Na u ka i Spo łe czeń stwo” w Du -
brow ni ku z fran cu sko ję zycz nym re fe ra -
tem „Roz wój kul tu ry i na u ki w mie ście
na eta pie in du stria li za cji” (cho dzi ło oczy-
wi ście o ów czes ny Płock). Bo też wszys-
t kim, któ rzy wie rzy li w re al ność „so cja -
liz mu z ludz ką twa rzą”, czy li swo i ste go
zło te go środ ka mię dzy asce tycz nym so -
wiec kim za mor dyz mem a ka pi ta li stycz -
nym „wiel kim żar ciem”, ek spe ry ment
ustro jo wy mar szał ka Ti to (przez Kreml
w osta tecz no ści to le ro wa ny ja ko „ok no
wy sta wo we” kon tro wer syj ne go sy ste mu
na Za chód) mógł się z pew no ścią wy da -
wać roz wią za niem pra wie ide al nym.

Co z tych sen ty men tów i na dziei prze -
trwa ło do dziś? Pro pol skie sym pa tie Ser-
bów po udzia le na szych od dzia łów w in -
ter wen cji wojsk NA TO w tym kra ju
w 1999 ro ku od czu wal nie osła bły. Loz -
ni cy od daw na nie wy mie nia się już
wśród miast par tner skich Płoc ka, z któ -
re go ma py pra wie znik nę ło też naz wi sko
Ka radži ća. Znisz czo ne bu dyn ki mi ni ste -
rial ne w cen trum Bel gra du wciąż przy-
po mi na ją o na lo tach z koń ca ubieg łe go
wie ku, a je dy nym, zu peł nie przy pad ko -
wym „płoc kim” ak cen tem oka zu je się
wi szą cy most wan to wy na Sa wie, zbu do -
wa ny we dle iden tycz ne go pro jek tu, co
ten na Wi śle na wy so ko ści Po dol szyc
(war to w tym miej scu do dać, że naj wię -
kszym na świe cie mo stem te go ty pu jest
grec ki Rion -An til lion, przez któ ry prze-
jeż dża liś my opusz cza jąc Pe lo po nez).
Stan dar dy wy go dy i czy sto ści w ho te lu
w Kruše va ću (po nad sto ki lo me trów na
po łud nie od Bel gra du) przy wo łu ją jesz -
cze bar dziej kon kret ne sko ja rze nia ro dzi -
me – z okre sem póź ne go Go muł ki, nie
bez pod staw wy mie nia ne go cza sem ja ko
an ty przy kład świat łe go ko mu ni stycz ne -
go dyk ta to ra a la Jo sip Broz -Ti to.

Oso by w spra wach ser bskich kom pe -

ten tne twier dzą, że naj gor sze kraj ten ma
już za so bą. I rze czy wi ście, moż na mieć
ta ką na dzie ję spa ce ru jąc po nie od mien -
nie uro czym Bel gra dzie, ma low ni czo
po ło żo nym u uj ścia Sa wy do Du na ju
(pięk na pa no ra ma z wy so ko ści daw nej
tu rec kiej twier dzy Ka le me gdan), al bo
oce nia jąc po stę py prac nad wy koń cze -
niem ba zy li ki św. Sa wy, naj wię kszej
świą ty ni pra wo sław nej na świe cie. Czy
zaś o daw nych pol sko -ser bskich za ży ło -
ściach bę dzie moż na, w ak tu al nej sy tu a -
cji po li tycz nej, pa mię tać głów nie dzię ki
pier wszej czę ści fil mu Jak roz pę ta łem
II woj nę świa to wą (1969), nie uch ron nie
po ka że czas. An drzej Do ro bek

PS Ostat nim epi zo dem na szej wy pra -
wy był noc ny spa cer po Bu da pesz cie pod
prze wod nic twem prze mi łe go Fe ren ca,
dzie lą ce go naz wi sko z... re dak to rem na -
czel nym ty god ni ka „Nie” i jak by „nie”
do koń ca z tej ra cji szczę śli we go. Roz -
pra wia jąc o hi sto rii i za byt kach te go mia -
sta (ka te dra NMP zwa na ko ścio łem Ma -
cie ja, Basz ta Ry bac ka) ci skał on gro my
na obec ne wła dze wę gier skie, z ra cji pry-
wa ty, par ty ku la ryz mu, ko rup cji i bra ku
ja kiej kol wiek tro ski o in te res pub licz ny,
czy dzie dzic two na ro do we oto czo ne nie -
chę cią, je śli nie wręcz po gar dą oby wa te -
li. Po czu łem się nie o mal jak na oj czy -
stych śmie ciach – choć pod wzglę dem
uro dy miej skie go kra jo bra zu ro dzi ma
sto li ca nie wy trzy mu je tu ja kie go kol -
wiek po rów na nia. 

Klasztor św. Trójcy

Autor przy pomniku Byrona

Fragment murów twierdzy Kalemegdan
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172 ban kno ty stuz ło to we z pow ta rza -
ją cy mi się nu me ra mi se rii oraz pi sto let
bez nu me rów se ryj nych i ro ku pro duk cji
zna le źli po li cjan ci u 67-let nie go męż -
czyz ny i je go 58-let niej żo ny.

Męż czyz na jest do sko na le zna ny
fun kcjo na riu szom. – Po nad po ło wę ży -
cia prze sie dział w wię zie niach, głów nie
za fał szer stwa do ku men tów i pie nię dzy
– mó wi za stęp ca na czel ni ka sek cji kry -
mi nal nej KMP ko mi sarz Ma riusz
Krysz kow ski. – Jest ar ty stą ma la rzem,
ale twier dzi, że to nie do cho do wa dzia -
łal ność, sko ro w su per mar ke tach moż -
na ku pić obra zek już za 50 zł. Wziął się
więc do fał szo wa nia, ma pse u do nim
„Zło ta rą czka”.

– W Płoc ku zro bi ło się o nim głoś no
pod ko niec ubieg łe go ro ku – opo wia da
An na Le wan dow ska z Zes po łu Pra so -
we go Po li cji. – 22 li sto pa da 2007 ro -
ku płoc cy fun kcjo na riu sze CBŚ KGP

wesz li do do mu w pod płoc kim Ro go zi -
nie. Wy naj mo wał go „Zło ta rą czka”.
Fun kcjo na riu sze zna le źli wte dy sprzęt
do pro duk cji ban kno tów i oko ło 1500
kart pa pie ru z czę ścio wo na nie sio ny mi
zna ka mi za bez pie cza ją cy mi ban kno ty.
Fał szerz zo stał za trzy ma ny, ale cho-
ciaż za je go „twór czą dzia łal ność”
Ko deks Kar ny prze wi du je od 5 do 25
lat poz ba wie nia wol no ści, sąd nie za s-
to so wał tym cza so we go aresz to wa nia.
Ar ty sta naj wi docz niej uz nał, że za pa li -
ło się dla nie go zie lo ne świat ło.

Ostat nio w na szym mie ście znów
za czę ły po ka zy wać się fał szy we ban-
kno ty i po li cjan ci roz po czę li dzia ła -
nia, któ re mia ły do pro wa dzić do ich

wy twór ców i osób wpro wa dza ją cych
je do obie gu. – To groź ny pro ce der, bo
tra ci tu nie tyl ko Skarb Pań stwa, ale
i Bo gu du cha win ni lu dzie, któ rzy
przy pad ko wo wcho dzą w po sia da nie

fał szyw ki – mó wi ko men dant miej ski
Ja ro sław Brach.. – Je śli w ban ku czy
skle pie zo sta nie wy kry ta, to oso ba,
któ ra chcia ła nią pła cić, mu si się wyt -
łu ma czyć, skąd ją ma i za wsze ta ki
pie niądz jej prze pa da. 

W cią gu ro ku kry mi nal ni mie li aż 100
spraw zwią za nych z fał szy wy mi ban-
kno ta mi. Po li cjan ci by li pra wie pew ni,
że są dzie łem „Zło tej rą czki”. 2 wrześ nia
dzia ła nia fun kcjo na riu szy wkro czy ły
w punkt kul mi na cyj ny. Po li cjan ci wie -
dzie li, że fał szerz wraz z żo ną wy ru szy li
swo im gol fem w dro gę i bę dą chcie li pu -
ścić w obieg ko lej ne fał szyw ki. By li ob -
ser wo wa ni, a na te re nie woj. łódz kie go
za trzy ma no ich do kon tro li. Prze szu ka no
sa mo chód i po dró żu ją ce nim oso by. Ko -
bie ta mia ła w to reb ce czte ry ko per ty, a w
nich w su mie 172 no wiut kie ban kno ty
100-zło to we z pow ta rza ją cy mi się nu -
me ra mi se rii. W schow ku au ta tkwił pi s-
to let Wal ter bez nu me rów se ryj nych
i ro ku pro duk cji. 

– Nasz ar ty sta był bar dzo spo koj ny,
sam kry tycz nie wy po wia dał się o fał -
szyw kach. Na rze kał, że nie ma dość do -
bre go pa pie ru, że by osią gnąć ide al ną
ja kość pie nię dzy – opo wia da kom. Ma -
riusz Krysz kow ski. – Spo kój „Zło tej
rą czki” wy ni ka z je go do tych cza so -
wych ży cio wych do świad czeń, głów nie
wię zien nych. Stwier dził, że spo dzie wa
się spę dzić resz tę ży cia za krat ka mi. 

Mi mo, że fał szerz pro du ko wał pie -
nią dze ma so wo, mał żeń stwo nie jest
za moż ne; nie ma ją miesz ka nia, wy naj -
mu ją do my, w któ rych od ra zu uru cha -
mia ją pro duk cję. Żo na po cho dzi
z War sza wy, mąż z Kra ko wa. Kie dyś
fał szo wał tak że do ku men ty, ale mó wi,
że to ża den biz nes, na ro bić trze ba się
spo ro, a za ro bek mar ny, 100, cza sem
200 zł za sztu kę.

Fał szerz sam po wie dział po li cjan -
tom, że sprzęt, na któ rym wy ko nu je
pie nią dze, znaj dą w je go wy na ję tym
do mu, tym ra zem w Lesz czy nie Księ -
żym w gm. Bielsk. On i je go żo na tra -
fi li do po li cyj ne go aresz tu, a wy naj mo -
wa na przez nich po se sja zo sta ła za bez -
pie czo na przez po li cjan tów. Gdy kry -
mi nal ni i tech ni cy pro wa dzi li prze szu -
ka nia, „Zło ta rą czka” był na miej scu
i spo koj nie przy glą dał się, jak po li cjan -
ci za bez pie cza ją wy so kiej ja ko ści dru -
kar kę i kom pu ter oraz ma te ria ły ma lar -
skie. Ar ty sta ręcz nie „po dra so wy wał”
swo je szcze gól ne „obraz ki” już po ich
wy dru ko wa niu. 

– To jesz cze nie ko niec tej spra wy –
za po wia da ko men dant Brach. – Bę dzie -
my spraw dzać, gdzie fał szy we ban kno -
ty by ły roz pro wa dza ne i w ja kim cza sie.
Mu si my się do wie dzieć, czy fał szer -
stwa mi nie zaj mo wa ła się ja kaś wię k-
sza gru pa i kto wpro wa dzał ban kno ty
do obie gu. (m.d.) 

Fał szy wy Ja gieł ło
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Dzie je 8. Płoc kie go Puł ku Ar ty le rii Lek -
kiej da tu ją się od 11 li sto pa da 1918 ro ku.
Wów czas gru pa ofi ce rów by łej ar mii ro -
syj skiej i war szaw skich ochot ni ków (ucz -
niów i stu den tów) skie ro wa na zo sta ła do
Rem ber to wa, by prze jąć po zo sta wio ne
przez Niem ców dzia ła i wy po sa że nie ar ty -
le ryj skie. W cią gu mie sią ca sfor mo wa no
i wysz ko lo no 4 ba te rie, uz bro jo ne w ro syj -
skie i nie miec kie dzia ła. 17 grud nia 1918 r.
no wy od dział otrzy mał naz wę – 8. pułk ar -
ty le rii po lo wej. Pier wszym do wód cą zo stał
płk Ju liusz Róm mel, póź niej szy ge ne rał,
do wód ca obro ny War sza wy w 1939 ro ku.

W stycz niu żoł nie rzy wy sła no na front.
Pier wszy chrzest bo jo wy przesz li w oko li -
cach Lwo wa, wal cząc z Ukra iń ca mi. Pod
Psko wem po nie śli cięż kie stra ty i pułk
prak tycz nie prze stał ist nieć. Od two rzo no
go we wrześ niu 1920 ro ku, a na prze ło mie
1921 i 1922 ro ku prze miesz czo no pułk do
Płoc ka. Wte dy ucho dził już za je den z le -
piej wysz ko lo nych i wy po sa żo nych. Za -
sad ni cze uz bro je nie sta no wi ły 24 ar ma ty,
12 ha u bic (naj pierw nie miec kich po tem
pol skich, pro du ko wa nych w Sta lo wej
Wo li) i cięż ki ka ra bin ma szy no wy (34
kg), któ ry słu żyć miał do obro ny prze ci -
wlot ni czej, ale był bar dzo nie cel ny i wy -
ma gał spe cjal nej amu ni cji. Sprzęt po moc -
ni czy sta no wi ły przy rzą dy op tycz no -mier -
ni cze jak lor net ki, ką to mierz.

Pułk li czył 750 żoł nie rzy (w tym 50
ofi ce rów i 70 pod cho rą żych) i bli sko 700
ko ni. Łącz ność opie ra ła się na jed no kab -
lo wej li nii te le fo nicz nej i 4 ra dio sta cjach.
Ob słu ga dzia ła, któ re cią gnę ło 6 ko ni, li -
czy ła od 12 do 14 żoł nie rzy. Mak sy mal na
pręd kość prze miesz cza nia się wy no si ła
30-40 km dzien nie. Roz wi nię cie puł ku na
sta no wi ska ognio we trwa ło oko ło 2 go -
dzin, prze de wszyst kim ze wzglę du na
cza soch łon ne roz wi ja nie dru tów łącz no -
ścio wych. Jed nost ką do wo dzi li ko lej no:
płk Ju liusz Róm mel, płk Le szek Ro gu ski,
płk Alek san der Ba to ry, płk Mi ko łaj Or -
dy czyń ski i ppłk Jan Do ma sie wicz.

Sta cjo no wa nie puł ku w Płoc ku od mie -
ni ło ży cie mia sta i oko lic. Woj sko za ję ło
ko sza ry przy ul. War szaw skiej, gdzie
w jed nym z 14 bu dyn ków (dziś sie dzi ba
PWSZ) roz lo ko wał się sztab. W trzech
bu dyn kach po klasz tor nych na pię tro wych
łóż kach roz lo ko wa no część żoł nie rzy.
W tzw. ko sza rach płoń skich (dziś te ren
SW Włod ko wi ca) rów nież re zy do wa li
żoł nie rze, mie ści ło się tam też ka sy no po -
do fi cer skie i am bu la to rium we te ry na ryj -
ne. Do 1926 ro ku pro chow nia by ła przy
ul. Oto liń skiej, a po tem prze nie sio no ją do
tzw. ja ru Cho ler ki. Na te re nie dzi siej sze go
Zes po łu Szkół Tech ni czych ,,70” był plac
ćwi czeń, a w obec nej sie dzi bie stra ży po -
żar nej iz ba cho rych. Woj sko za ję ło tak że
dwa spich le rze, przy obec nej ul. Ka zi mie -
rza Wiel kie go. Dys po no wa ło tak że nie -
wiel kim po li go nem ko ło Ra cią ża.

8 PAL po ko jo wo koeg zy sto wał ze sta -
cjo nu ją cym rów nież w tym cza sie

w Płoc ku 4. Puł kiem Strzel ców Kon nych.
Gosz czo no się naw za jem na puł ko wych
świę tach i uro czy sto ściach, utrzy my wa no
wię zi to wa rzy skie, rów nież po za ko sza ra -
mi. Mię dzy puł ka mi sto sun ki pop su ły się
tyl ko raz, pod czas prze wro tu ma jo we go
w 1926 ro ku. Strzel cy opo wie dzie li się za
Pił sud skim, ar ty le rzy ści zo sta li przy rzą -
dzie i nie opu ści li ko szar. Sy tu a cja mu sia -
ła być na pię ta, bo za rzą dzo no po go to wie
bo jo we. Jesz cze w na stęp nym ro ku, je den
i dru gi pułk, zre zy gno wa li z ob cho dów
swo ich świąt puł ko wych. Po tem wszyst -
ko wró ci ło do nor my.

W 1938 ro ku spo łe czeń stwo po wia tu
płoc kie go, sier pec kie go i go sty niń skie go
ufun do wa ło 8. puł ko wi sztan dar z her bem
Płoc ka, któ ry prze ka zał żoł nie rzom 12 ma ja
mar sza łek Ed ward Rydz -Śmig ły. 20 li sto pa -
da te go sa me go ro ku pułk otrzy mał pa tro na
– kró la Bo le sła wa Krzy wo u ste go. Por. Jan
Wal ter skom po no wał puł ko we go mar sza.

Pułk opu ścił ko sza ry 30 sier pnia 1939
ro ku i do łą czył do 8. Dy wi zji Pie cho ty,
osła nia ją cej gra ni cę w re jo nie Mła wy. Do
walk włą czo ny zo stał 3 wrześ nia, jed nak -
że nie w ca ło ści, lecz w czę ściach, ja ko
wspar cie in nych for ma cji. Wal czył pod
Przas ny szem, Gru du skiem, Cie cha no -
wem, Gli no jec kiem, Dę bem. Pod na po -
rem prze wa ża ją cych sił wro ga, wy co fy -
wa no się w kie run ku Mo dli na, po no sząc
pod Za kro czy miem i w trak cie od wro tu
po waż ne stra ty, głów nie za spra wą nie -
przy ja ciel skie go lot nic twa. Swój szlak
bo jo wy 8. Płoc ki Pułk Ar ty le rii Lek kiej
za koń czył bro niąc Mo dli na i War sza wy.
Dzień przed ka pi tu la cją za ko pa no sztan-
dar i pro po rzec puł ko wy, by nie wpa dły
w rę ce Niem ców.

Hi sto rię puł ku przyb li żył ze bra nym dr
Mi chał Tru bas, a o odz na kach woj sko -
wych w II Rze czy pos po li tej i przy go to -
wa nej przez płoc ki od dział Pol skie go To -
wa rzy stwa Nu miz ma tycz ne go wy sta wie
(ze zbio rów Mu ze um Ma zo wiec kie go
i ku zy na cho rą że go Ze no na Ber sza) opo -
wia dał Ma rek Wuj kow ski. E.J.

Te go rocz ne ob cho dy 88. rocz ni cy ”cu du nad Wi słą” za koń czy ła 21 sier pnia se -
sja na u ko wa w To wa rzy stwie Na u ko wym Płoc kim, po świę co na sta cjo nu ją ce mu
w Płoc ku w okre sie mię dzy wo jen nym 8.Puł ko wi Ar ty le rii Lek kiej. Se sji to wa rzy -
szy ła wy sta wa odz nak woj sko wych i ar chi wa liów 8 PAL.

Pułk Krzy wo u ste go

Aby zro zu mieć idee Wspól no ty na le -
ży za cząć od hi sto rii. Czę sto, mó wiąc
o in te gra cji eu ro pej skiej, ma my na my -
śli cza sy po II woj nie świa to wej, zu peł -
nie za po mi na jąc o wy da rze niach
znacz nie wcześ niej szych. Idea zin te -
gro wa nia ziem ba se nu Mo rza Śró d-
ziem ne go zro dzi ła się już w IV w.
p.n.e. w sta ro żyt nej Gre cji i re a li zo wa -
na by ła po cząt ko wo przez Alek san dra
Wiel kie go. Na stęp nym eta pem by ła
do mi na cja wiel kie go Rzy mu trwa ją ca
do 476 r. Przez na stęp ne stu le cia prze-
wa ża ła idea państw na ro do wych, choć
i wte dy ta kie po tę gi jak pań stwa Hab s-
bur gów, czy Ja giel lo nów wy ra sta ły po -
nad pań stwa re gio nal ne. 

Ko lej nym wiel kim wy da rze niem na
are nie eu ro pej skiej był pod bój do ko na -
ny przez Na po le o na Bo na par te. Opa -
no wał on Eu ro pę od Pi re ne jów aż do
Mosk wy, na rzu ca jąc pod bi tym lu dom
włas ne pra wa. Lecz i to przed sięw zie -
cie za koń czy ło się nie po wo dze niem.
W wie ku XIX i XX po now nie za czę ły
się ście rać po li tycz ne in te re sy wiel kich
mo carstw o he ge mo nię w Eu ro pie,
któ re koń czy ły się I i na stęp nie II woj -
ną świa to wą. Na szczę ście żad na
z głów nych idei te go okre su – fa szyzm
i ko mu nizm – nie od nio sły osta tecz ne -
go zwy cię stwa. Ludz kość, po ma ka -
brycz nych do świad cze niach świa to -
wych kon flik tów zmie ni ła swo je na -
sta wie nie do mię dzy na ro do wej po li ty -
ki. Głód, wy nisz cze nie, cho ro by, dot -
knę ły każ dą stro nę kon flik tu i spo wo -
do wa ły po ja wie nie się no wych idei,
któ re mia ły by za po biec ko lej ne mu
kon flik to wi. Naj wię kszym zwo len ni -
kiem zjed no czo nej Eu ro py był wów-
czas pre mier Wiel kiej Bry ta nii Win-
ston Chur chill, któ ry wi dział w zin te -
gro wa nym kon ty nen cie si łę i po tę gę.
Jed ność Eu ro py po pie ra ły rów nież
Sta ny Zjed no czo ne po przez udzie le nie
po mo cy w po sta ci Pla nu Mar sha la,
skie ro wa ne go nie tyl ko do Eu ro py Za -
chod niej, ale tak że do Związ ku Ra -
dziec kie go i państw bę dą cych pod je go
zwierz chnic twem. Sa ma re a li za cja pla -
nu nie by ła jed nak ta ka pro sta jak za -
kła da no i osta tecz nie do pro wa dzi ła do
eko no micz ne go i po li tycz ne go po dzia -
łu sta re go kon ty nen tu. Za chód po sta -
wił jed nak na in te gra cję.

Pre kur so rem Wspól no ty Eu ro pej -
skiej by ła Unia Kra jów Be ne luk su, da -
ją ca swo bo dę cel ną te mu re gio no wi.
Wcho dzą ce w jej skład pań stwa: Bel-
gia, Ho lan dia i Luk sem burg, da ły
przy kład jed no cze nia się i wy war ły

nie ma ły wpływ na przy szłe struk tu ry
wspól no to we.

9 ma ja 1950 ro ku roz po czę ła się re a -
li za cja pla nu Schu ma na – mi ni stra
spraw za gra nicz nych Fran cji, jed ne go
z za ło ży cie li Wspól no ty. Był to no wy
ro zdział w hi sto rii na sze go kon ty nen tu.
Po sta wio no na in te gra cję eko no micz -
no -gos po dar czą, cze go efek tem by ło
pod pi sa nie18 kwiet nia 1951 ro ku w Pa -
ry żu (na 50 lat) trak ta tu, po wo łu ją ce go
do ży cia Eu ro pej ską Wspól no tę Wę gla
i Sta li. Sy gna ta riu sza mi by ły: Fran cja,
Niem cy, Wło chy, Bel gia, Ho lan dia
i Luk sem burg. Trak tat ten stał się pier-
wszym ak tem praw nym, opi su ją cym
in sty tu cje oraz za sa dy in te gra cji eu ro -
pej skiej. Na stęp nie 25 mar ca 1957 ro ku
w Rzy mie pod pi sa no dwa trak ta ty po -
sze rza ją ce in te gra cję, któ re usta na wia -
ły Eu ro pej ską Wspól no tę Gos po dar czą
(EWG) oraz Eu ro pej ską Wspól no tę
Ener gii Ato mo wej (EU RA TOM). Dal-
sze pog łę bie nie pro ce su in te gra cyj ne go
przy niósł Jed no li ty Akt Eu ro pej ski (ra -
ty fi ko wa ny w 1987 ro ku), re for mu ją cy
Trak ta ty Rzym skie. Za kła dał on tak że
pow sta nie w przy szło ści Unii Gos po -
dar czej i Wa lu to wej. 

Ko lej nym bar dzo waż nym eta pem
był rok 1992, kie dy to pod pi sa no
Trak tat o Unii Eu ro pej skiej, zna ny
rów nież ja ko Trak tat z Ma a stricht.
Akt ten przeksz tał cał EWG we Wspól-
no tę Eu ro pej ską oraz po wo ły wał Unię
Eu ro pej ską, obej mu ją cą wszyst kie do -
tych cza so we Wspól no ty. W ro ku
1997, pod pi sa no w Am ster da mie trak-
tat, wpro wa dza ją cy po praw ki do po -
przed nich trak ta tów i in nych ak tów
wspól no to wych. Ko lej nym eta pem,
bar dzo waż nym dla Pol ski, by ło ra ty -
fi ko wa nie Trak ta tu Ni cej skie go
w 2000 ro ku. Miał on przy go to wać
Unię do naj wię ksze go do tych czas po -
sze rze nia o no we kra je Eu ro py Środ-
ko wej i Wschod niej. Je go re zul ta tem
by ło wstą pie nie 1 ma ja 2004 ro ku do
UE Pol ski i po zo sta łych dzie wię ciu
kra jów. 

Obec nie Unia li czy 27 państw, co nie
przesz ka dza w pog łę bia niu in te gra cji,
któ ra na dal trwa i bę dzie się roz sze rza -
ła. Od 9 mie się cy trwa pro ces ra ty fi ka -
cji ko lej ne go Trak ta tu re for mu ją ce go,
pod pi sa ne go 13 grud nia 2007 w Liz bo -
nie. Na od po wiedź na py ta nie, czy wej -
dzie on w ży cie, wpro wa dza jąc znacz -
ne zmia ny do pra wa wspól no to we go,
mu si my jed nak po cze kać, aż zo sta nie
on przy ję ty przez wszyst kie pań stwa
człon kow skie. To masz Szczęs ny

Unij ne dy le ma ty (1)

Od wstą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej mi nę ło już po nad czte ry la -
ta, ale na dal wie my o niej, tak na praw dę, nie wie le. Aby moż na by ło
w znacz nym stop niu wy ko rzy sty wać szan se, ja kie da je nam przy na -
leż ność do niej oraz pra wa przy słu gu ją ce nam po wstą pie niu do Unii
Eu ro pej skiej, mu si my na szą wie dzę pog łę biać i roz wi jać. W tym ce lu
pro po nu je my czy tel ni kom cykl ar ty ku łów, któ re w skró to wy i pro sty
spo sób przyb li żą nam hi sto rię, ideę oraz fun kcje Unii Eu ro pej skiej.

Skąd się wzię ła?
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Na za koń cze nie wa ka cji za rząd osie d-
la ,,Dwor co wa” wspól nie z klu bem
osie dlo wym PSML–W zor ga ni zo wa li
dla dzie ci i mło dzie ży na bo i sku szko ły
przy ul. Cho pi na V Tur niej Dzi kich
Dru żyn. Chęt nych do ko pa nia pił ki by -
ło wie lu; zgło si ły się zes po ły nie tyl ko
z osie dla Dwor co wa, ale i z in nych,
w su mie 150 osób.

Do pi sa ła po go da i duch ry wa li za cji.
Po za cię tych zma ga niach, wśród naj -
młod szych naj lep sza oka za ła się dru ży -
na Skar pa Po do le Ju nio rzy. W gru pie
star szych ucz niów szkół pod sta wo wych
(kl. IV – VI) trium fo wał zes pół Skar pa

Po do le, a wśród gim na zja li stów I miej -
sce za ję ła dru ży na „Dam mle ko”. Naj -
lep szym strzel cem tur nie ju był Ka mil
Pisz czyń ski, a bram ki naj sku tecz niej
bro nił Ra do sław Na tał ko.

Zwy cięz cy otrzy ma li pu cha ry, po zo -
sta li pił ki i ga dże ty. Na zmę czo nych pił -
ka rzy cze ka ły na po je, ba to ny i chip sy.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją spon so rom za
po moc w or ga ni za cji tur nie ju: Urzę do wi
Mia sta Płoc ka, wi ce prze wod ni czą ce mu
RMP Ar ka diu szo wi Iwa nia ko wi, klu bo -
wi rad nych SLD, fir mie Bu lar i skle pom
„Przy by liń ska” i „Ha des”.

Za rząd Osie dla Dwor co wa

Kro ni ka osie dli

Na ko niec wa ka cji

W bar dzo nie ty po wy, ale niez wy kle
atrak cyj ny spo sób spę dzi ły wa ka cje
dzie ci z Fi lii Bib lio tecz nej nr 8 Książ -
ni cy Płoc kiej – przez dwa mie sią ce
wę dro wa ły po Re pub li ce Po łud nio wej
Af ry ki. Nie ste ty, by ła to wir tu al na po -
dróż, pod czas któ rej dzie cia ki poz na -
wa ły kul tu rę i oby cza je le żą ce go ty -
sią ce ki lo me trów od Pol ski czar ne go
lą du. Kie row nik bib lio te ki El żbie ta
Pod wój ci -Wie chec ka wraz z pra cow -
ni ca mi pro wa dzi ła dla naj młod szych
za ję cia, na któ rych dzie cia ki uczy ły
się hi sto rii RPA, poz na wa ły le gen dy
i przy ro dę. By ły też za ję cia pla stycz -
ne, mu zycz ne i ku li nar ne. Te ostat nie
mog ły się od być dzię ki spe cjal nej
książ ce ku li nar nej, któ rą dzie ci otrzy-
ma ły z am ba sa dy RPA. 

Pod su mo wa nie wir tu al nej po dró ży
od by ło się 28 sier pnia. Na uro czy -
stość przy by li zna mie ni ci go ście,
m.in. am ba sa dor RPA – Fe be C Pot-

gie ter -Gqu bu le z mę żem i sy nem,
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski, prze-
wod ni czą cy Ra dy Mia sta – To masz
Kor ga oraz przed sta wi cie le służb
mun du ro wych, dzię ki któ rym wa ka -
cje w bib lio te ce by ły bez piecz ne.
Każ dy z go ści ho no ro wych otrzy mał
wy haf to wa ną w mu rzyń skie wzo ry
ko szul kę oraz af ry kań ski na szyj nik.
Pre zen ty oso bi ście przy go to wa ły
dzie ci pod czas wa ka cyj nych za jęć.
Zgro ma dze ni po dzi wia li też ma kie tę
af ry kań skiej wio ski i ple mien ne stro-
je. By ły śpie wy, tań ce, każ dy mógł
się do wie dzieć, np. co je dli Zu lu si,
al bo jak wy glą da ły ich cha ty, a na ko -
niec każ dy z za pro szo nych mógł
spró bo wać af ry kań skich dań, któ re
spe cjal nie na tę oka zję przy go to wa ły
płoc kie Zu lu ski Bam bo – pio sen kę
pod ta kim ty tu łem od tań czy ły nie tyl -
ko dzie ci, ale wszy scy ze bra ni, łącz -
nie z pa nią am ba sa dor. (m.d.)
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Płoc ki Zu lu sek Bam bo

Płoc ki Klub Mi łoś ni ków Roz ry wek
Umy sło wych ”Re laks” roz wi ja się co raz
dy na micz niej i na swe sza ra dziar skie
tur nie je ścią ga co raz wię cej i co raz lep-
szych za wod ni ków. W IV ogól no pol -
skim tur nie ju o mi strzo stwo Płoc ka ry -
wa li zo wa ło 36 ”tę gich głów” m.in.
z Poz na nia, To ru nia, War sza wy, Kra ko -
wa, Ino wro cła wia. Za da nia przy go to wa -
ne przez pre ze sa Za rzą du Głów ne go Fe -
de ra cji Klu bów Sza ra dzi stów – Sta ni -
sła wa Brusz kow skie go nie by ły ła twe.
Moż na by ło zdo być mak sy mal nie 78
pun któw w dwóch run dach. 

Bli sko te go by ła Agniesz ka War was
z Poz na nia, któ ra w su mie uz bie ra ła 67
pun któw i zdo by ła mi strzow ski ty tuł.
O je den punkt mniej zdo był Sta ni sław
Wój to wicz spod War sza wy, a o 3
mniej Mar cin Ra doń z Kra ko wa. Te
nie wiel kie róż ni ce świad czą o wy rów -
na nym, wy so kim po zio mie tur nie ju.
Naj lep szy z płoc czan – Ro bert Ro ma -
now ski upla so wał się na 5. miej scu
z 56 pun kta mi.

W ,,Re lak sie” moż na nie tyl ko roz -
wią zy wać krzy żów ki i sza ra dy. Dla
swo ich człon ków (i nie tyl ko) klub

zor ga ni zo wał w sier pniu na te re nie
ogro du dział ko we go im. T. Ko ściusz ki
in te gra cyj ny wie czo rek ta necz ny, na
któ rym ba wi ło się 90 eme ry tów i ren -
ci stów. Kil ka dni póź niej 40 dzie ci
z osie dli: Ko cha now skie go i Łu ka sie -
wi cza po je cha ło na wy cie czkę do Ko -
ła cin ka ko ło Ło wi cza, gdzie zwie dza li
Park Ju raj ski, szu ka li zło ta i uczest ni -
czy li w grach i za ba wach zręcz no ścio -
wych. Po ta kich atrak cjach bar dzo
sma ko wał im obiad, za ser wo wa ny
przed po dró żą po wrot ną. 

Na to miast na ,,Po że gna nie la ta” zor-
ga ni zo wa no dla dzie ci tur niej sza ra -
dziar ski, w któ rym (w dwóch gru pach
wie ko wych) pró bo wa ło swych sił 90
dzie ci. Ko lej ny dzie cię cy tur niej sza ra -
dziar ski dla pod piecz nych or ga ni za cji
„Na dzie ja w nas” miał miej sce 29 sier -
pnia w Ogro dzie Jor da now skim.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją spon so rom:
Urzę do wi Mia sta Płoc ka, Urzę do wi
Mar szał kow skie mu i Mi ni ster stwu
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej za fi nan so -
we wspar cie, bez któ re go or ga ni za cja
wy mie nio nych im prez nie by ła by
moż li wa. (j)

Zdro we ła ma nie gło wy

29 wrześ nia w Do mu Dar mstadt go ś-
cić bę dzie Kla us Ho nold, dzien ni karz
ga ze ty „Darmstädter Echo”. Wyg ło si on
wy kład (w ję zy ku nie miec kim z pol -
skim tłu ma cze niem) na te mat zbu rze nia
Dar mstadt pod czas II woj ny świa to wej.
Po czą tek o godz. 18, wstęp wol ny. 

– Uro dzi łem się w ro ku 1958 w Dar -
mstadt, w mie ście na kre ślo nym przez
dru gą woj nę świa to wą, w spo łe czeń -
stwie mó wią cym o śmier ci i umie ra niu,
a jesz cze wię cej o tym mil czą cy – mó wi
Ho nold. Po uli cach jeź dzi ły czar ne cię -
ża rów ki wojsk ame ry kań skich, któ rych
żoł nie rze z bro nią na ra mie niu na pa -
wa li nas, dzie ci, stra chem. Mój oj ciec
był le ka rzem, jed nak kie dy mia łem 11
lat zmarł na sku tek do świad czeń w nie -
wo li na Sy be rii. Ma jąc 19 lat opu ści -
łem Dar mstadt i za czą łem stu dia
w Ber li nie (li te ra tu ra, na u ka o te a trze)
– a w Ber li nie dru ga woj na świa to wa
by ła jesz cze bar dziej obec na, m.in.
przez mur. Jed no cześ nie ży ło się tam
w ta kiej wol no ści jak ni gdzie in dziej. 

W ra mach służ by cy wil nej pra co wał
pół to ra ro ku w gmi nie ka to lic kiej.
Miał tam kon takt z pol ski mi oby wa te -
la mi. Pol skę od wie dził po raz pier-
wszy w 1985 ro ku, to wa rzy sząc tran s-
por to wi do Pol ski da rów w ra mach po -
mo cy Ko ścio ło wi. Od wie dził Wro -
cław, Gli wi ce, Biel sko -Bia łą i na koń -
cu War sza wę. Po po wro cie do Dar m-

stadt chciał uczyć się ję zy ka pol skie -
go, ale nie zna lazł na ucz cie la. Sam
pró bo wał czy tać An drze jew skie go,
ogla dał fil my Waj dy.

Od ro ku 1986 je stem re dak to rem ga -
ze ty „Darmstädter Echo”, od po wie -
dzial nym za hi sto rię, ar chi tek tu rę i pla -
no wa nie prze strzen ne mia sta. Od ro ku
1994 pi sze książ ki, do tej po ry uka za ło
się ich dzie sięć.

Po wy kła dzie wy świet olny zo sta nie
film pt. ”Dro ga mo jej mat ki” (reż. Mar-
tin Gre a ves) w an giel skiej wer sji ję zy -
ko wej z nie miec ki mi na pi sa mi. Jest to
wspom nie nio wa opo wieść mat ki re ży -
se ra, po cho dzą cej z Dar mstadt, o jej
prze ży ciach z 11 wrześ nia 1944 ro ku
pod czas bom bar do wa nia mia sta. (j)

Woj na w Dar mstadt

Sen deń, Strup cze wo i So li na – w te
miej sca po je cha li pod czas te go rocz nych
wa ka cji po do piecz ni Sto wa rzy sze nia
„Ko lo ry Ży cia”. Co ro ku płoc ka or ga ni -
za cja dzia ła ją ca na rzecz osób nie peł no -
spraw nych sta ra się, aby or ga ni zo wa nie
przez nią wy cie czki i tur nu sy obok re ha -
bi li ta cji mia ły też du żo wspól ne go z re -
kre a cją. Ko lo ro we wa ka cje koń czył po -
byt w „Zie lo nej Szko le” w Sen de niu.
Wcześ niej (w dniach 22 lip ca – 5 sier p-
nia) po dzi wia li So li nę, a w Strup cze wie
poz na wa li pra cę w pa sie ce.

– Wy jazd do Strup cze wa bar dzo mi
się po do bał, wo lon ta riu sze zor ga ni zo -
wa li dla nas pod cho dy i na wet zo sta łam
„Kró lo wą Pszczół”- wspo mi na ła

uczest ni czka Mar ta. – Ta kie spot ka nia
wie le nam da ją – za pew nia jed na z ma -
tek, któ ra by ła na obo zie nad So li ną. 

– Nie jest nam ła two. Opie ku je my się
nie peł no spraw nym dziec kiem i czę sto
przy cho dzą my śli, że na sze prob le my są
naj wię ksze na świe cie. Pod czas spot kań
z psy cho lo giem i ro dzi ca mi w po dob nej
sy tu a cji, moż na na brać dy stan su, pod-
pa trzeć jak in ni so bie ra dzą, po dzie lić
do świad cze nia mi.

Na obóz, oprócz 30-oso bo wej gru py
nie peł no spraw nych w róż nym wie ku i z
róż ny mi dys fun kcja mi, wy je cha ło tak że
dzie się ciu wo lon ta riu szy. Ich wy jazd
wspar ła Fun da cja „Fun dusz Gran to wy
dla Płoc ka” i PFRON. (rł)

Ko lo ry ży cia nad So li ną
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No wy se zon ar ty stycz ny or kie stra za i -
na u gu ro wa la 12 wrześ nia, w sa li kon cer -
to wej Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej
przy ul. Ko le gial nej 23. Na po czą tek za -
ser wo wa no nam Wiel ką Ga lę Ope ro wą
z udzia łem Bar ba ry Ku biak – so pran, Jo -
an ny Mo sko wicz – so pran, Iri ny Zhy tyn -
skiej – mez zo so pran, Jac ka Lasz czkow -
skie go – te nor, Ar tu ra Ru ciń skie go – ba -
ry ton i Ra fa ła Siw ka – bas. Kon cert, na
któ rym słu cha cze usły sze li naj pięk niej sze
arie i du e ty ope ro we z to wa rzy sze niem
płoc kiej or kie stry pod ba tu tą Ta de u sza
Koz łow skie go, po pro wa dził Sła wo mir
Pie tras.

Na stęp ne pla no wa ne kon cer ty to:
19 wrześ nia, godz. 19, sa la kon cer to wa

ul. Ko le gial na 23 
W KRĘ GU WAL CA – Ma ciej Nie -

sio łow ski i je go go ście
Wy ko naw cy: Ani ta Masz czyk – so pran,

Mi chał Mu sioł – te nor i POS, pod dy rek -
cją M. Nie sio łow skie go.

W pro gra mie: wal ce z ope re tek: „Zem s-
ta Nie to pe rza”, „Księż ni czka Czar da sza”,
„Hra bi na Ma ri ca”, „We so ła wdów ka”.

26 wrześ nia, godz. 19, sa la kon cer to wa
ul. Ko le gial na 23 

CZAR JE SIEN NYCH KRA JO -
BRA ZÓW – kon cert sym fo nicz ny

Wy ko naw cy: Ma ria Włosz czow ska –
skrzyp ce (la u re at ka Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Skrzyp co we go im. Prof. Mi ro -
sła wa Ła wry no wi cza) i Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, Vla di mir Ki rad jiev (Au stria)
– dy ry gent.

W pro gra mie: B. Brit ten – Wa ria cje
i fu ga na te mat Pur cel la op. 34, P. Czaj -
kow ski – Kon cert skrzyp co wy D-dur op.
35, J. Brahms – III Sym fo nia F-dur op. 90.

3 paź dzier ni ka, godz. 19, sa la kon cer -
to wa ul. Ko le gial na 23 

MIĘ DZY NA RO DO WY DZIEŃ
MU ZY KI – OPE RA NA ESTRA -
DZIE G. Ros si ni „Cy ru lik se wil ski”

Wy ko naw cy: El żbie ta Wrób lew ska –
Ro zy na, Da riusz Ma chej – Bar to lo, To -
masz Rak – Fi ga ro, Da riusz Gór ski – Ba -
si lio, Syl we ster Smul czyń ski – Hra bia Al -
ma vi va. Płoc ką Or kie strę Sym fo nicz ną
po pro wa dzi To masz Bu gaj.

W pro gra mie: G. Ros si ni – „Cy ru lik
Se wil ski”

12 paź dzier ni ka, godz. 19, Ba zy li ka
Ka te dral na 

KON CERT PA PIE SKI
Wy ko naw cy: Mał go rza ta Ro dek – so -

pran, Mo ni ka Le dzion – mez zo so pran, Je -
rzy Kne tig – te nor, Woj ciech Gier lach –
ba ry ton, chór PWSZ w Płoc ku „Vox Ju -
ven tu tis”, chór „Wo skre sie nia” (Ukra i -
na), Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na pod
dy rek cją Woj cie cha Rod ka.

W pro gra mie: L. v. Be e tho ven – IX
Sym fo nia d-moll op. 125.

Wstęp wol ny 
17 paź dzier ni ka, godz. 19, sa la kon cer-

to wa ul. Ko le gial na 23 
KON CERT Z GWIA ZDĄ –

EWA BEM
Ar tyst ce to wa rzy szyć bę dzie Płoc ka Or -

kie stra Sym fo nicz na pod ba tu tą An drze ja
Ja go dziń skie go.

W pro gra mie: naj wię ksze prze bo je
Ewy Bem.

Re zer wa cja bi le tów od 15 wrześ nia.
31 paź dzier ni ka, godz. 19, sa la kon-

cer to wa ul. Ko le gial na 23 
MU ZY KA PO AME RY KAŃ SKU 
Wy ko naw cy: Char lae Ola ker – so -

pran, La u ren ce Cra ig – ba ry ton, Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na i Ru ben Sil va –
dy ry gent.

W pro gra mie: utwo ry Ge or ga Gersh-
wi na, Le o nar da Ber nste i na i Joh na Phi -
li pa So u sy.

Re zer wa cja bi le tów od 29 wrześ nia.
7 li sto pa da, godz. 19, sa la kon cer to -

wa ul. Ko le gial na 23 
DZIE ŁA WIEL KICH MI S-

TRZÓW – kon cert sym fo nicz ny
Wy ko naw cy: Rie ko Ne zu – for te pian

(Ja po nia) i Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na pod dy rek cją Je rzy Sal wa row -
skie go.

W pro gra mie: F. Men del ssohn Bar -
thol dy – IV Sym fo nia A-dur „Wło ska”
op.90, W.A. Mo zart – Uwer tu ra do ope -
ry „We se le Fi ga ra”, L. van Be e tho ven –
III Kon cert for te pia no wy c-moll op.37.

Re zer wa cja bi le tów od 6 paź dzier ni ka.
11 li sto pa da, godz. 19, sa la kon cer to -

wa ul. Ko le gial na 23 
KON CERT Z OKA ZJI ŚWIĘ TA

ODZY SKA NIA NIE PO DLEG ŁO ŚCI –
Or don ka „Mi łość ci wszyst ko wy ba czy”

Wy ko naw cy: Ma ria Me y er – so pran,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na pod ba tu tą
Sła wo mi ra Chrza now skie go.

W pro gra mie: prze bo je Han ki Or do -
nów ny.

Re zer wa cja bi le tów od 13 paź dzier ni ka.
21 li sto pa da, godz. 19, sa la kon cer to wa

ul. Ko le gial na 23 
PA SJA TAN GA
Wy ko naw cy: Kla u diusz Ba ran – akor -

de on, ban do ne on i Płoc ka Or kie stra Sym-
fo nicz na, któ rą po pro wa dzi Krzysz tof Ur -
bań ski.

W pro gra mie: A. Piaz zo la – Li ber tan -
go, A. Piaz zo la – Con cer to pa ra ban do ne -
ón (Acon ca gua), A. Dvořák – V Sym fo nia
F-dur, op. 76.

Re zer wa cja bi le tów od 20 paź dzier ni ka.
5 grud nia, godz. 19, sa la kon cer to wa

ul. Ko le gial na 23 
MU ZY KA FIL MO WA
Wy ko naw cy: Płoc ka Or kie stra Sym fo -

nicz na pod dy rek cją Ta de u sza Wi cher ka.
W pro gra mie: prze bo je mu zy ki fil mo -

wej m.in. J. Wil lia ma i H. Zim me ra.
Re zer wa cja bi le tów od 3 li sto pa da.
12 grud nia, godz. 19, sa la kon cer to wa

ul. Ko le gial na 23 
WIE CZÓR KO LĘD Z KA TA RZY -

NĄ SKRZY NEC KĄ 
Wy ko naw cy: Ka ta rzy na Skrzy nec ka –

wo kal, Ma ciej Mu rasz ko – drums, Krzysz -
tof Sa me la – bass, Pa weł Peł czyń ski – sax,
Grze gorz Ko pa la – gi ta ra, Ja cek Pi skorz
– pia no, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
i Mi chał Ko cim ski – dy ry gent.

W pro gra mie: naj pięk niej sze ko lę dy
pol skie. 

Re zer wa cja bi le tów od 10 li sto pa da.
opr. (j)

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na pro po nu je

Co nam w du szy za gra?

Ewa Hor nisch i Ales san dro Ber tol luc ci
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22 sier pnia roz po czę ły się w Płoc ku zdję-

cia do no wej ko me dii ro man tycz nej pt.
„Fe no men”. Pro du cen tem fil mu jest – zna -
ne z or ga ni za cji w na szym mie ście trzech
edy cji fe sti wa lu Ci ne ma gic – war szaw skie
Stu dio N-Art. Je go pre zes, ak tor, a te raz
rów nież re ży ser (to je go de biut) – Krzysz -
tof Pa ra do wicz nie ukry wa, że to właś nie
do bra współ pra ca z Płoc kiem spo wo do wa -
ła, że bę dzie on „dru gim ak to rem” w fil mie.

– Je steś my po dzie wię ciu dniach zdję cio -
wych w War sza wie i oko li cach. Przed na mi
głów na sek wen cja, czy li 23 dni w Płoc ku –
tłu ma czył. 

Ma lu chem w świat

„Fe no men” to hi sto ria Agniesz ki – gwia -
zdy po pu lar nej te le no we li, któ rej nie bra ku -
je ani uro dy, ani pie nię dzy, ale jest sa mot -
na. Na do da tek do wia du je się, że ma ra ka
i zo sta ło jej pa rę mie się cy ży cia. Agniesz ka
po sta na wia po rzu cić to do tych cza so we i ru -
szyć w świat, a lą du je w... Płoc ku. – Ge ne -
ral nie przyj rzy my się fe no me no wi dzi siej -
szych cza sów, czy li par ciu lu dzi, za wszel ką
ce nę, na ekran – do da je re ży ser.

– Agniesz ka wy ru sza w świat, w dość
nie ty po wy spo sób, bo... ma lu chem. W trak -
cie po dró ży poz na je wło skie go ar che o lo ga
Ales san dro (Ales san dro Ber tol luc ci). Tak
za czy na się ich dość trud na zna jo mość, ale
wszyst ko się koń czy do brze, Agniesz ka od -
naj du je sens ży cia – mó wi od twór czy ni
głów nej ro li Ewa Hor nisch – mło da ak tor -
ka, któ ra kil ka lat te mu sa ma po rzu ci ła pra -
cę w za wo dzie, roz cza ro wa na sy tu a cją pa -
nu ją cą w pol skim świat ku fil mo wym. 

– Mo je za ist nie nie w fil mie „Fe no men”
by ło bar dzo szyb kie. To by ły do słow nie,
dwie, trzy roz mo wy. Do kład nie w dniu mo -
ich uro dzin, 11 lip ca do wie dzia łam się, że
bę dę w nim gra ła. To je den z naj pięk niej -
szych pre zen tów, ja kie otrzy ma łam w ży ciu
– mó wi ak tor ka, któ rą do tych czas mo gliś -
my oglą dać je dy nie w epi zo dach („Sa mo
ży cie”, „Na Wspól nej”, „Cze go bo ją się fa -
ce ci, czy li seks w mniej szym mie ście”). 

Au ro ra – po cisk mi ło ści

Film, po cząt ko wo miał być kon ty nu a cją
„Rej su”. Jed nak po roz mo wie z Mar kiem
Pi wow skim, któ re mu po mysł na se a qu el

nie przy padł do gu stu, Pa ra do wicz po sta no -
wił je dy nie in spi ro wać się twór czo ścią kul-
to we go re ży se ra, np. fil mo wy ca sting od by-
wać się bę dzie na stat ku pły wa ją cym po
płoc kiej Wi śle. Sta tek o wdzięcz nej naz wie
„Au ro ra” dop ły nął do nad wi ślań skiej pla ży
2 wrześ nia – do kład nie na pół met ku zdjęć. 

„Au ro ra” pow sta wa ła w płoc kiej stocz ni
przez dwa mie sią ce. Fil mo wi spe ce ze zwy -
kłej rzecz nej bar ki wznie śli, uży wa jąc płyt
OSB i ma te ria łów sztucz nych, im po nu ją cą
kon struk cję; po łą cze nie kla sycz ne go wo do -
lo tu i Ti ta ni ca. – Kon cep cja stat ku na ro dzi -
ła się w mo jej gło wie – opo wia dał Pa ra do -
wicz. – Sta tek to sym bol po zy tyw nej ener -
gii. Wszyst kie wąt ki fil mu po łą czą się na ko -
niec na je go po kła dzie. A w ostat niej sce nie
sta tek zer wie się z cum i od pły nie za ho ry -
zont. Au ro ra ma 35 m dłu go ści i 15 m sze-
ro ko ści. 

Na stat ku i przed nim ro ze gra się jed na
z głów nych scen zbio ro wych – sce na ca -
stin go wa – z udzia łem licz nej rze szy sta ty -
stów. – Tłum na pla ży bę dzie cze kać na
wej ście na sta tek – mó wił re ży ser. – Każ dy
bę dzie miał więc szan sę obej rzeć się póź niej
w ko me dii, ale tyl ko część z tych osób wej -
dzie na po kład i za gra epi zod.

Zef fi rel li i in ni 

W fil mie zo ba czy my rów nież: Ja na No -
wic kie go, Le cha Dyb li ka, Ra fa ła Cie szyń -
skie go, Krzysz to fa Ibi sza i Iza be lę Tro ja -
now ską, któ rą spot ka liś my na „Au ro rze”. 

– Gram gar de ro bia ną Hen ry kę, któ ra za
wszel ką ce nę pra gnie do stać się na sta tek
i wpa da w ko lej kę ca stin go wą. Jest bar dzo
gu wer nan cka. W za wo dzie od za wsze. Ma
o so bie i swo jej pro fe sji wy so kie mnie ma -
nie. No i oczy wi ście do sta je w fil mie pra cę
– mó wi ła ak tor ka. Co cie ka we w epi zo dzie
wy stą pi rów nież... Fran co Zef fi rel li.

Ope ra to rem fil mu jest Grze gorz Kę dzier-
ski („Po pie łusz ko”, „Ogród Lu i zy”), któ ry
jak wię kszość eki py „Fe no me nu” jest zach-
wy co ny Płoc kiem. – To bar dzo pol skie
mia sto, ta kie ja kim przed woj ną był Lwów
i Wil no, a te raz jest Ka zi mierz, San do mierz
i właś nie Płock – mó wił Kę dzier ski. 

Pre mie ra fil mu pla no wa na jest na
wios nę 2009. Pra pre mie ra ma od być się
w Płoc ku. (rł)

Wi dać ich by ło w róż nych miej scach Płoc ka; Grodz ka, Od wach,
Sta ry Ry nek, skar pa, pla ża. Eki pa fil mo wa ko me dii ro man tycz nej
„Fe no me nu” spę dzi ła w Płoc ku 23 dni.

Sta tek mi ło ści, czy li Płock w fil mie
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Wy sta wa fo to gra ficz na, obra zu ją ca 10
lat dzia łal no ści Ka te dral ne go Chó ru Chło -
pię ce go Pu e ri Can to res Plo cen ses, koń czy
te go rocz ne ju bi le u szo we ob cho dy zes po -
łu. Or ga ni za to rzy – Sto wa rzy sze nie Przy-
ja ciół Chó ru i Dom Dar mstadt – za pra sza -
ją na jej otwar cie w dniu 26 wrześ nia
o godz. 18, a tak że w na stęp ne dni. Fo to -
gra ficz na doku men ta cja wy stę pów i wo ja -
ży cho ru bę dzie moż na oglą dać do 7 paź -
dzier ni ka. Wstęp wol ny. 

Przy pom nij my, że An na i Wik tor
Bram scy – za ło ży cie le Pu e ri Can to res
Plo cen ses po cho dzą z Ło twy. Do Płoc ka
przy je cha li z Ry gi w 1995 ro ku. An na
Bram ska (dy ry gent chó ru) skoń czy ła uni-
wer sy tet w Ry dze, jest z wyksz tał ce nia
pe da go giem. Jej ży cio wą pa sją sta ła się
mu zy ka i jej właś nie po świę ci ła ca łe swo -
je ży cie. Wik tor Bram ski jest or ga ni stą
Ba zy li ki Ka te dral nej w Płoc ku i kie row ni -
kiem ar ty stycz nym chó ru. Jest ab sol wen -
tem Aka de mii Mu zycz nej w Ry dze w kla -
sie pu zo nu, stu dio wał tak że or ga ny, któ re
ko cha naj bar dziej.

Wkład An ny i Wik to ra Bram skich
w kul tu rę i pro mo cję Płoc ka, za rów no
w kra ju jak i poza je go gra ni ca mi, był do -
ce nia ny wie lo krot nie; zo sta li wy bra ni
Płoc cza na mi Ro ku 2000, za szcze gól ne
osią gnię cia w kul tu rze w 2002 otrzy ma li
„Na gro dę Pre zy den ta Mia sta Płoc ka”, Mi -
ni ster Kul tu ry w 2004 ro ku uho no ro wał
Bram skich odz na ką „Za słu żo ny Dzia łacz
Kul tu ry”, otrzy ma li też Na gro dę Mar szał -
ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. po nie -
waż, jak mó wi przy sło wie, ape tyt roś nie
w mia rę je dze nia, w 2005 ro ku roz po czę to

or ga ni za cję żeń skiej od mia ny chó ru „Pu el -
lae Can tan tes Plo cen ses”. 

Pu e ri Can to res Plo cen ses, któ ry pow stał
w ro ku 1998, li czy obec nie 76 chłop ców
w wie ku od 7 do 19 lat. W okre sie dzie się -
ciu lat je go fun kcjo no wa nia z lo kal ne go
przy ka te dral ne go chó ru stał się pro fe sjo nal -
nym zes po łem, kon cer tu ją cym na wie lu
pre sti żo wych kra jo wych i eu ro pej skich fe s-
ti wa lach, zdo by wa jąc licz ne na gro dy, mię -
dzy in ny mi tak zna czą ce jak: Zło ty Ka mer -
ton na Ogól no pol skim Kon kur sie Chó rów
Dzie ci i Mło dzie ży (2002 r.), Zło ty Me dal
i dwa srebr ne na Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Fe sta Mu si ca le w Cze chach (2004 r.),
Srebr ny Ka mer ton na XXVII Ogól no pol -
skim Kon kur sie Chó rów A Cap pel la Dzie -
ci i Mło dzie ży (2007), II miej sce na Mię -
dzy na ro do wym Fe sti wa lu Haj now skie Dni
Mu zy ki Cer kiew nej (2007), II miej sce na X
Mo skiew skim Mię dzy na ro do wym Dzie -
cię co – Mło dzie żo wym Chó ro wym Fe sti -
wa lu „MO SCOW SO UNDS” (2008).

Chór kon cer to wał w Wa ty ka nie
(2000 r.), na Ukra i nie (2001 r.), we Fran -
cji (2002, 2006 r.), w Szwaj ca rii (2002 r.)
w Ho lan dii (2003 r.), w Bel gii (2003 r.),
na Li twie (2003 r.), w Cze chach (2004 r.),
w Sło wa cji (2002, 2003 r.), na Ło twie
(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 r.),
w Niem czech (2000, 2003, 2004, 2006 r.),
w Hisz pa nii i Wło szech (2006 r.) w An glii
(2007 r.). Współ pra cu je z naj wię kszy mi
in sty tu cja mi mu zycz ny mi ta ki mi jak: Fil-
har mo nia Na ro do wa, Te atr Wiel ki – Ope -
ra Na ro do wa, Sin fo nia Var so via, Aka de -
mia Mu zycz na w War sza wie im. Fry de ry -
ka Cho pi na. Zes pół na grał 6 płyt CD. (j)

Ju bi le u szo wa wy sta wa w Do mu Dar mstadt

Chór w ka drze Dom Dar mstadt za pra sza 20 wrześ-
nia na pro mo cję książ ki Gra ży ny Wol-
szczak pt. „Jak być za wsze mło dą, pięk -
ną i bo ga tą”. 

Au tor ka uro dzi ła się i wy cho wa ła
w Gdań sku. Cho ciaż za wsze fa scy no wał
ją ta niec, a w szcze gól no ści ba let, to po -
sta no wi ła zda wać na psy cho lo gię. Gdy
się nie do sta ła, wy je cha ła do Wro cła wia,
gdzie za pi sa ła się do zes po łu pan to mi my
Hen ry ka To ma szew skie go. Po pół ro ku
mistrz stwier dził, że tra ci czas w je go zes-
po le. Wol szczak się jed nak nie pod da ła
i po pa ru mie sią cach po sta no wi ła zda wać
do war szaw skiej PWST. Do sta ła się. Stu-
dia ukoń czy ła w 1983 ro ku.

Wkrót ce zna laz ła an gaż w Te a trze
No wym w Poz na niu, gdzie tra fi ła w za -
stęp stwie ko le żan ki z my ślą, aby szyb ko
po wró cić do sto li cy, ale zo sta ła na dłu -
żej. Za czę ła grać dla naj lep szych pol s-
kich re ży se rów: Iza bel li Cy wiń skiej, Ja -
nu sza Wiś niew skie go i Ja nu sza Ny czka
(u nie go stwo rzy ła, jak twier dzi, jed ną
z naj cie ka wszych w swo jej ka rie rze kre -
a cji, a mia no wi cie Iri ny w „Trzech sio s-
trach”). W 1987 ro ku wró ci ła do War -
sza wy, gdzie za czę ła wy stę po wać na de -
skach Te a tru Roz ma i to ści, Te a tru Stu-
dio i Te a tru Dra ma tycz ne go.

Pier wszą waż niej szą ro lę przed ka me rą
stwo rzy ła u Krzysz to fa Kra u ze go
w „Grach ulicz nych”. Po tem przy szły se ri-
a le: „Mat ki, żo ny i ko chan ki” Ju liu sza Ma -
chul skie go, „Klan” oraz „Na do bre i na
złe”, „Ma rze nia do speł nie nia”, czy „Ma -
szy na zmian” i „Trzy sza lo ne ze ra”. Po ja -
wi ła się tak że we wło skim obra zie Pe te ra
Del Mon te – „Bal la da o czy ści cie lach
szyb”. Sła wa przy szła jed nak wraz z ro lą
Yen ne fer w ki no wej ekra ni za cji pro zy

Sap kow skie go oraz kre a cją Ba si Brzo-
zow skiej w se ria lu „Na Wspól nej”. Fa nów
przys po rzy jej za pew ne tak że udział w ko -
me dii ro man tycz nej „Ja wam po ka żę”,
kon ty nu a cji hi tu „Ni gdy w ży ciu”.

Cho ciaż Wol szczak za ję ta jest pra cą
przed ka me rą, czę sto znaj du je czas na
spot ka nia z ży wą pub licz no ścią. Moż na
ją po dzi wiać m.in. w Te a trze Sce na Pre -
zen ta cje (”Sex no cy let niej”) i w Te a trze
Sy re na (”In fla gran ti”).

By ła żo ną Mar ka Si ko ry, ak to ra i re -
ży se ra. Kil ka lat po je go śmierci w 1996
ro ku, zwią za ła się ze sce na rzy stą Ce za -
rym Ha ra si mo wi czem. Ma sy na – Fi li -
pa, opie ku je się cór ka mi swo je go par t-
ne ra. Wśród zna jo mych i przy ja ciół
ucho dzi za oso bę moc no stą pa ją cą na
zie mi, choć z gło wą w „me ta fi zycz nych
chmu rach”. Uwiel bia po dró żo wać,
a tak że ćwi czyć na si łow ni.

Po czą tek im pre zy o godz. 18, wstęp
15 zł. (j)

Re cep ta na suk ces?

Pod ta kim ty tu łem Płoc kie Sto wa rzy -
sze nie Przy ja ciół Książ ki i Bib lio tek
oraz Książ ni ca Płoc ka og ła sza ją ogól no -
pol ski kon kurs li te rac ki dla dzie ci i mło -
dzie ży z cy klu „Mło dzi twór cy kul tu ry”.
Or ga ni za to rzy li czą, że po sta wio ne
przez nich py ta nia zmo ty wu ją mło dych
li te ra tów do za sta no wie nia się nad ota -
cza ją cym świa tem.

Za sa dy uczest nic twa są pro ste. Pra ca
kon kur so wa mo że być na pi sa na w do -
wol nej for mie poe tyc kiej lub pro za tor -
skiej. Kon kurs skie ro wa ny jest do dzie -
ci i mło dzie ży ze szkół pod sta wo wych
i gim na zjów w wie ku od 8 do 16 lat.
Uczest ni cy kon kur su nad sy ła ją sa mo -
dziel nie i czy tel nie na pi sa ny utwór
w trzech eg zem pla rzach na adres:
Książ ni ca Płoc ka, ul. T. Ko ściusz ki 6,
09–400 Płock. Ter min nad sy ła nia prac
up ły wa 25 paź dzier ni ka br. Ko per tę
na le ży opa trzyć do pi skiem – „Mło dzi
twór cy li te ra tu ry”. Każ da na de sła na na
kon kurs pra ca mu si być opa trzo na wy -

bra nym przez sie bie go dłem li te ro wym
(pse u do ni mem), ko niecz nie uzu peł nio -
nym in for ma cją o wie ku uczest ni ka. To
sa mo go dło (wraz z zaz na czo nym wie -
kiem uczest ni ka), na le ży na pi sać na od -
dziel nej, zam knię tej ko per cie, za wie ra -
ją cej da ne oso bo we twór cy: imię, naz -
wi sko, adres i nu mer te le fo nu.

Na de sła ne na kon kurs pra ce oce niać
bę dzie po wo ła na przez or ga ni za to rów
ko mi sja, w skład któ rej wej dą po pu lar ni
au to rzy ksią żek dla dzie ci i mło dzie ży.
Pra ce roz pa try wa ne bę dą w trzech ka te -
go riach wie ko wych: 8 – 10 lat, 11 – 12
lat, 13 – 16 lat. W każ dej oce nia nej gru -
pie prze wi dzia ne jest przyz na nie trzech
na gród głów nych i dwóch wy róż nień.
Na zwy cięz ców kon kur su cze ka ją na -
gro dy książ ko we ufun do wa ne przez or -
ga ni za to rów i spon so rów.

Og ło sze nie wy ni ków kon kur su i wrę -
cze nie na gród la u re a tom od bę dzie się 6
grud nia 2008 r. w Książ ni cy Płoc kiej.

(op. rł)

Co mo że się wy da rzyć za 50 lat? Jak bę dzie wy glą da ło ży cie
w kos mo sie, na Zie mi, na świe cie, w Eu ro pie, w Pol sce? Jak wy -
o bra ża cie sie bie, szko łę, pra cę, swój dom ro dzin ny?

Za 50 lat...

W ra mach ak cji po pu la ry za cji nie miec -
kich fil mów w ory gi nal nej wer sji ję zy ko -
wej 16 wrześ nia o godz. 10 i 17 w Do mu
Dar mstadt przy Sta rym Ryn ku wy świet -
lo ny zo sta nie film re ży se ra An dre a sa Ve -
iel’a pt. „Die Spielwüti gen” („Ak tor ski
na łóg”). Obraz opo wia da hi sto rię czwór ki
mło dych ak to rów: Step ha nie, Ka rin, Con-
tan ze i Pro do mos za cię cie po dą ża ją cych
dro gą wy ma rzo nej ka rie ry. Ka me ra po nad
sie dem lat śle dzi ich do ko na nia, po czą -
wszy od zda nia eg za mi nu wstęp ne go do
re no mo wa nej Ber liń skiej Szko ły Ak tor -
skiej „Er nsta Busc ha”, po pier wsze an ga -
że. Na po czą tek re ży ser po ka zu je czwór kę

bo ha te rów w ich do mach ro dzi nych, ku li -
sy i mo ty wy wy bo ru za wo du. Trzy ma ją ca
w na pię ciu dłu ga do ku men ta cja jest jed-
no cześ nie poch wa łą gry ak tor skiej.

Na to miast 22 wrześ nia, rów nież o godz.
10 i 17 roz pocz nie się pro jek cja ko lej ne go
obra zu o Niem czech, na krę co ne go przez
TVP. Je go bo ha te rem jest kan clerz Hel mut
Kohl, ja ko spad ko bier ca i wy ko naw ca po li -
tycz ne go te sta men tu Kon ra da Ade na u e ra.
Kan clerz opo wia da o swo jej ka rie rze po li -
tycz nej, bu do wie rzą du fe de ral ne go. Film
po ka zu je tak że zdję cia z dzie ciń stwa i mło -
do ści przy szłe go kan cle rza, mi gaw ki z je go
wi zy ty w Pol sce. Wstęp wol ny. (j)

Ki no nie miec kie w Do mu Dar mstadt

Ak tor ski na łóg i Kohl
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Krzysz tof Ho łow czyc i Łu kasz Ku rze ja
wy star tu ją w bar wach OR LEN Te am pod-
czas zbli ża ją ce go się Raj du OR LEN. Zo sta -
nie on ro ze gra ny w dniach 20 i 21 wrześ nia
na szu tro wych tra sach w oko li cach Płoc ka.
Re pre zen tan ci OR LEN Te am po ja dą sa mo -
cho dem kla sy S 2000 – Pe u ge o tem 207.
Rajd OR LEN jest dru gim w tym se zo nie
star tem za ło gi OR LEN Te am w raj dach pła -
skich w Pol sce. Zes pół w bar wach VER VY
za li cza ny jest do fa wo ry tów ry wa li za cji. 

Krzysz tof Ho łow czyc w tym se zo nie jeź -
dził głów nie OSo we ki lo me try pod czas te -
re no wych raj dów Cross Co un try, zdo by wa -
jąc pun kty w kla sy fi ka cji Pu cha ru Świa ta
FIA. Re pre zen tant OR LEN Te am od kil ku
lat star tu je wy łącz nie w dwóch raj dach pła -
skich ro zgry wa nych w Pol sce: Raj dzie Pol-
ski oraz Raj dzie OR LEN. Oba raj dy po sia -
da ją ran gę im prez mię dzy na ro do wych i są
ro zgry wa ne na bar dzo efek tow nych, szu -
tro wych na wierz chniach. Raj do we do -
świad cze nie Ho łow czy ca i zna ko mi ta zna-
jo mość spe cy fi ki pol skich szu trów poz wa la
przy pusz czać, iż po dej mie on wal kę o naj -
wyż sze tro fea pod czas te go rocz ne go Raj du
OR LEN. Za wod nik zda je so bie spra wę, że
ry wa li za cja na płoc kich tra sach nie bę dzie
na le ża ła do naj ła twiej szych. Na li ście star-

to wej wid nie ją naz wi ska czo łów ki pol skich 
i eu ro pej skich za łóg, z któ rych każ da za po -
wia da za cie kłą wal kę o zwy cię stwo. 

– Na pew no naj groź niej szym wśród star tu -
ją cych kie row ców bę dzie Bry an Bo uf fier,
ubieg ło rocz ny zwy cięz ca Raj du OR LEN – pro -
gno zu je Ho łowczyc. W tym se zo nie jest chy ba
jesz cze szyb szy, wy gry wa rajd za raj dem.
Groź ny bę dzie też Mi chał Bę be nek, sen sa cyj ny
trium fa tor Raj du Pol ski. Przy pom nę tyl ko na -
szą niez wy kle za cię tą ry wa li za cję o dru gie
miej sce w ze szłym ro ku. Ko lej ni kon ku ren ci to
To mek Ku char oraz Ka je tan Ka je ta no wicz –
on mo że być czar nym ko niem tych za wo dów. 

Te go rocz na tra sa Raj du OR LEN zo sta ła
roz sze rzo na i zmo dy fi ko wa na w sto sun ku
do ro ku po przed nie go. Spe cy fi ka OSów
po zo sta je jed nak bez zmian. Rajd OR LEN
sta no wi Run dę Stre fy Eu ro py Cen tral nej
oraz pre ten du je do mia na Run dy Mi st-
rzostw Eu ro py 2009. Rów no le gle Rajd
OR LEN sta ra się o mia no run dy IRC In ter -
na tio nal Ral ly Chal len ge. Wię cej in for ma -
cji oraz zdję cia na www.raj dor len.pl M.Sz.

20 i 21 wrześ nia

Rajd OR LEN 
Wal kę o ko lej ny dub let czy li Mi strzo stwo

i Pu char Pol ski za po wia da ją za wod ni cy i tre -
ner pił ka rzy ręcz nych płoc kiej Wi sły. Na
przed se zo no wej kon fe ren cji pra so wej szko -
le nio wiec Bo gdan Ko wal czyk wraz z Mar ci -
nem Wi cha rym i Ar tu rem Gó ra lem za pew ni -
li, iż do se zo nu są od po wied nio przy go to wa -
ni i zmo ty wo wa ni. Obec ny na spot ka niu,
peł nią cy obo wiąz ki pre ze sa klu bu Piotr Ku -
be ra, za pew nił że wszyst kie za leg ło ści fi nan -
so we wo bec za wod ni ków zo sta ły ure gu lo -
wa ne. Je dy nie wo bec Wi ta li ja Na ta i Iwa na
Pro ni na po zo sta ją do wy rów na nia pew ne
kwo ty, ale te zo bo wią za nie zo sta ną wyp ła co -
ne w moż li wie naj bliż szym cza sie, za raz po
wpły nię ciu na kon to klu bu pie nię dzy od
głów ne go spon so ra. Pre zes Ku be ra przed sta -
wił rów nież ak tu al ną sy tu a cję w spra wie ha -
li wi do wi sko wo -spor to wej. Jesz cze w tym
ro ku zo sta nie wy ło nio ny w dro dze prze tar gu
głów ny wy ko naw ca, któ ry roz pocz nie pra ce
we dług już za twier dzo ne go pro jek tu. 

– Je że li żad na z firm, któ re sta ną do prze-
tar gu nie zło ży od wo ła nia i nie zab lo ku je
ca łej pro ce du ry prze tar go wej, to na prze ło -
mie ro ku ru szą pier wsze pra ce ziem ne na
pla cu bu do wy – pod kre ślał pre zes. Tre ner
Ko wal czyk za pew niał na to miast, że ma my
sil ną dru ży nę ale… na pol ską li gę. Lo so wa -
nie eu ro pej skiej Li gi Mi strzów nie by ło dla

nas ła ska we. Mi strzom Pol ski przyj dzie
mie rzyć się z ta ki mi dru ży na mi jak: Cro a tia
Osi gu ran je Za grzeb, Pick Sze ged i Rhe in -
Nec kar Löwen. Zda niem tre ne ra z ta ki mi
zes po ła mi bę dzie cięż ko uzy skać ko rzyst ny
re zul tat, na wet na włas nym te re nie czy li ha -
li w Łąc ku. Eki py z Chor wa cji, Wę gier czy
Nie miec sku pia ją w swo ich klu bach naj lep -
szych za wod ni ków z ca łe go świa ta i nie jed -
no krot nie pre zen tu ją wyż szy po ziom spor -
to wy niż na ro do we re pre zen ta cje. Za tem
w kon fron ta cji z ry wa la mi z gru py mu si my
li czyć na odro bi nę szczę ścia i za grać na
mak si mum moż li wo ści. 

Na kon fe ren cji nie za bra kło py tań do tre -
ne ra o wzmoc nie nia dru ży ny. We dług
szko le niow ca płoc czan zna ko mi tym wzo -
rem pra co wi to ści jest duń ski bram karz
Mor ten Se ier, któ ry mi mo te go że wal czy
o po zy cję dru gie go bram ka rza (nu mer je -
den to Mar cin Wi cha ry) to trze ba go ha mo -
wać w ob cią że niach tre nin go wych. Z pew -
no ścią ma świa do mość, że do wal ki o miej -
sce mię dzy słup ka mi bę dzie mu siał ry wa li -
zo wać z mło dym Prze my sła wem Wit kow -
skim oraz wciąż nie „skła da ją cym bro ni”
An drze jem Mar szal kiem. Al ter na ty wą dla
na rze ka ją ce go na zdro wie Mi cha ła Zo ło -
teń ki ma być 25 – let ni ro zgry wa ją cy Ka u -
sti ka Woł go grad – An drej Fro łow, któ ry
zda niem tre ne ra już za a kli ma ty zo wał się
w zes po le. W płoc kiej eki pie ki bi ce po -
now nie zo ba czą Mi cha ła Ma ty si ka, któ ry
po przy go dzie w arab skim Al ja zi ra UAE
po wró cił do zes po łu mi strza Pol ski. 

Sym pa ty kom szczy pior nia ka nie po zo -
sta je nic in ne go, jak na włas ne oczy prze -
ko nać się o si le Wi sły w kon fron ta cji
z kra jo wy mi i za gra nicz ny mi prze ciw ni -
ka mi. In for ma cje na te mat do stęp no ści
kar ne tów i bi le tów na nad cho dzą cy se zon
moż na zna leźć na in ter ne to wej stro nie
klu bu www.wis la.plock.pl PN

Pił ka rze ręcz ni roz po czy na ją se zon

Pięć me da li zdo by li mło dzi cy MUKS
Płock pod czas Mię dzy wo je wódz kich
Mi strzostw Mło dzi ków w lek kiej at le ty -
ce, któ re od by wa ły się w pier wszy we e -
kend ro ku szkol ne go na ol sztyń skim sta-
dio nie. Sre bro wy wal czy li: Mar ce li na
Ka wec ka (600m), Emil Woź niak (rzut
osz cze pem), Łu kasz Chmu ra (skok
w dal). Po brąz się gnę ła Mo ni ka Za łę ska
(600m) oraz szta fe ta 4x100m w skła dzie:
Chmu ra, Wil czyń ski, Ko wal ski, Pan -
kow ski. Wszy scy me da li ści, to ucz nio wie
lek ko at le tycz nych klas spor to wych
w Gim na zjum Nr 1 w Płoc ku. P.M.

Me da le w Ol szty nie

Ak tu al ny Mistrz Pol ski i zdo byw ca te -
go rocz ne go Pu cha ru Eu ro py Pa weł
Szko pek wy star to wał z trzy na ste go po la
star to we go w XI run dzie mo to cy klo wych
Mi strzostw Świa ta, na to rze Do nin gton
Park usy tu o wa nym w cen tral nej An glii,
w hrab stwie Le i ce ster shi re. Był to pier-
wszy wy stęp Po la ka na tym obiek cie. 

Po uda nych kwa li fi ka cjach nie dziel ny
wy ścig za wod ni ka fa brycz ne go te a mu
Trium pha oka zał się pe cho wy. Za rów no
piąt ko we, jak i so bot nie kwa li fi ka cje by ły
bar dzo dra ma tycz ne (kil ka dzie siąt wy -
wro tek za wod ni ków). Pa weł miał nie wie -
le cza su, aby na u czyć się zu peł nie no we -
go to ru, jed nak w pią tek był 11, a w so bo -
tę 13. Moc ną for mę po twier dził też nie -
dziel ny Warm Up, gdzie Po lak uzy skał
dzie sią ty czas. Nie ste ty, już pod czas tre -
nin gów za wiódł mo to cykl – naj pierw
elek tro ni ka, po tem sprzęg ło, a w koń cu
ek splo zja sil ni ka, któ ra za prze pa ści ła
szan sę na po pra wie nie wy ni ku.

Do nie dziel ne go wy ści gu (7 wrześ nia)
Pa weł wy star to wał z bar dzo do brej, trzy-
na stej po zy cji. Na po cząt ku za wod nik fa -
brycz ne go te a mu Trium pha utrzy my wał

się na pun kto wa nym miej scu. Na dzie sią -
tym okrą że niu Po lak wy padł z to ru. Mi mo
szyb kie go po wro tu stan tech nicz ny mo to -
cy kla nie poz wo lił mu na dal szą ja zdę. 

Tor Do nin gton Park zna ny jest z bar dzo
spe cy ficz nej na wierz chni, któ ra pod czas
opa dów desz czu jest wy jąt ko wo śli ska.
Pa weł na rze kał tak że na nie rów no ści to ru,
któ re po wo do wa ły pod bi ja nie mo to cy kla.
Pod czas wy ści gu ze staw ki uby ła po nad
1/4 za wod ni ków. XI run da mo to cy klo -
wych Mi strzostw Świa ta w kla sie Su per -
sport na le ża ła do Au stra lij czy ków. Nie -
dziel ny wy ścig wy grał Jos hua Bro o kes
(AUS) ja dą cy Hon dą CBR600RR. 

Ko lej na run da Mi strzostw Świa ta od bę -
dzie się w dniach 19-21 wrześ nia na to rze
Val le lun ga. 

Par tne ra mi wy stę pu Pa wła Szkop ka
w te a mie Trium pha są: In ter Mo tors,
Triumph, OKI Prin ting So lu tions, Wól-
czan ka, Bo gdan ka Lu bel ski Wę giel,
Jun ghe in rich. opr. (j)

An giel ski pech

W so bo tę, 6 wrześ nia dwie za wod ni -
czki UKS El jot Płock wzię ły udział
w Mi strzo stwach Ma zo wsza w Ju do
w ka te go rii mło dzi czek. Tur niej od był
się w war szaw skiej Ha li Spor tu i Re kre -
a cji, gdzie spot ka ły się naj lep sze za wod -
ni czki z ca łe go re gio nu ma zo wiec kie go.
W sil nie ob sa dzo nym tur nie ju re pre zen -
tan tki Płoc ka wy wal czy ły dwa me da le.

Me dal zło ty i ty tuł Mi strza Ma zo wsza
wy wal czy ła Mar ty na Ma ślan ka w ka te -
go rii wa go wej do 32 kg, na to miast me -
dal srebr ny i dru gą lo ka tę wy wal czy ła
Ol ga Adam ska (na zdję ciu) w ka te go rii
wa go wej do 42 kg. Wy stęp w tur nie ju
ju do za li cza ny jest do eli mi na cji Mi str-
zostw Pol ski Mło dzi czek i obie za wod -
ni czki, uzy sku jąc tak wy so ką po zy cję

w ran kin gach, za pew ni ły so bie udział
w zbli ża ją cych się za wo dach o kra jo wy
la ur mi strzow ski. Dzię ki te mu suk ce so -
wi, któ ry – zda niem tre ne rów – jest naj -
wię kszym osią gnię ciem spor to wym
w hi sto rii UKS El jot – Mar ty na Ma ślan -
ka i Ol ga Adam ska zna laz ły się w re pre -
zen ta cji Ma zo wsza na Mi strzo stwa Pol-
ski i bę dą do sko na lić swo je umie jęt no -
ści na zgru po wa niach ka dry ma kro re -
gio nu. PN

Zło to i sre bro dla płoc cza nek

Bogdan Kowalczyk i Artur Góral
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W nad cho dzą cym se zo nie pod sta -
wo wym ce lem Wi sły Płock w re la -
cjach z ki bi ca mi jest bu do wa lo jal no -
ści i pre mio wa nie naj wier niej szych fa -
nów. W po rów na niu do po przed nie go
se zo nu ob ni żo ne zo sta ły ce ny kar ne -
tów. Kar ne ty na try bu ny A,B,C,D obo -
wią zu ją na wszyst kie me cze Ek stra kla -
sy Pił ki Ręcz nej Męż czyzn i Pu cha ru
Pol ski ro zgry wa ne w Płoc ku w run dzie
za sad ni czej se zo nu 2008/2009. No wo -
ścią bę dą kar ne ty na me cze play off,
któ rych ce na zo sta nie usta lo na na po -
cząt ku mar ca 2009 ro ku. Oso by, któ re
za ku pią kar net na run dę za sad ni czą bę -
dą mia ły pra wo pier wszeń stwa za ku pu
kar ne tu na me cze play off. Je dy nym
wa run kiem na by cia kar ne tu jest wy -
peł nie nie for mu la rza oraz zgo da na
prze twa rza nie da nych oso bo wych, wy -
ma ga nych przez klub. 

No wym roz wią za niem dla naj wier -
niej szych fa nów pił ki ręcz nej jest naj-
tań szy abo na ment. Wszyst kie me cze
Ek stra kla sy Pił ki Ręcz nej Męż czyzn
i Pu cha ru Pol ski, ro zgry wa ne w Płoc -
ku, w run dzie za sad ni czej se zo nu
2008/2009, człon ko wie Płoc kie go
Sto wa rzy sze nia Sym pa ty ków Pił ki

Ręcz nej „Han dball Fans Wi sła Płock”
obej rzą za 79 zł. Po zo sta li ki bi ce za
kar net nor mal ny (sek tor A,B,C,D)
zap ła cą dzie sięć zło tych wię cej. 

Po dob nie jak w mi nio nym se zo nie
w ofer cie klu bu znaj dą się kar ne ty
VIP. Za 3.000 zł Klub za pew nia nu -
me ro wa ne miej sce w sek to rze VIP
pod czas wszyst kich spot kań li go wych
i pu cha ro wych w se zo nie 2008/2009,
a tak że w ro zgryw kach Cham pions
Le a gue EHF. 

Ce ny bi le tów jed no ra zo wych są
wyższe, jed nak nie od bie ga ją od śred-
nich cen w in nych pol skich klu bach.
W run dzie za sad ni czej bi let nor mal ny
kosz tu je 12 zł, a na me cze z Vi ve
Kiel ce i Zag łę biem Lu bin 15 zł. No -
wo ścią jest bi let ul go wy przez na czo ny
dla ucz niów szkół pod sta wo wych,
gim na zjal nych i śred nich. Dzie ci do
lat 7 (pod opie ką do ro słych) me cze
Wi sły Płock run dzie za sad ni czej obej -
rzą za dar mo, za wy jąt kiem spot kań
z Vi ve i Zag łę biem.

Kar ne ty moż na na być na sta dio nie
im. Ka zi mie rza Gór skie go przy ul. Łu -
ka sie wi cza 34 w dzia le sprze da ży Wi -
sły Płock, od po nie dział ku do piąt ku. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać
pod tel. 024 3672076 lub wy sy ła jąc
ma i la na adres: bi le ty@wis la.plock.pl 

Ce ny kar ne tów i bi le tów na me cze
Wi sły Płock w se zo nie 2008/2009

KAR NE TY:

Dla człon ków Płoc kie go Sto wa rzy -
sze nia Sym pa ty ków Pił ki Ręcz nej
„Han dball Fans Wi sła Płock” – ce na 79
zł; sek tor B – upo waż nia do wstę pu na
me cze Ek stra kla sy Pił ki Ręcz nej Męż -
czyzn oraz Pu cha ru Pol ski w run dzie za -
sad ni czej se zo nu 2008/2009 (mi ni mum
11 me czów)

Nor mal ny – ce na: 89 zł; sek tor
A,B,C,D – upo waż nia do wstę pu na me -
cze Ek stra kla sy Pił ki Ręcz nej Męż czyzn
oraz Pu cha ru Pol ski w run dzie za sad ni -
czej se zo nu 2008/2009 (mi ni mum 11 me -
czów)

Kor po ra cyj ny –ce na: od 79 zł; to pro -
po zy cja dla ma łych i śred nich firm, któ ra
poz wa la za osz czę dzić ich pra cow ni kom
10% kosz tów. Upo waż nia do wstę pu na
me cze Ek stra kla sy Pił ki Ręcz nej Męż -
czyzn oraz Pu cha ru Pol ski w run dzie za -
sad ni czej se zo nu 2008/2009 (mi ni mum
11 me czów)

VIP – ce na 3.000 zł; sek tor VIP – upo -
waż nia do wstę pu na me cze Ek stra kla sy
Pił ki Ręcz nej Męż czyzn, Pu cha ru Pol ski
i Cham pions Le a gue EHF w se zo nie
2008/2009 

Sek tor E – ce na 300 zł; sek tor E – upo -
waż nia do wstę pu na me cze Ek stra kla sy
Pił ki Ręcz nej Męż czyzn oraz Pu cha ru
Pol ski w se zo nie 2008/2009

Dla osób nie peł no spraw nych – ce na
1 zł – przez na czo ny dla osób z I lub II
gru pą in wa lidz ką. Wa run kiem otrzy ma -
nia kar ne tu jest przed sta wie nie sto sow ne -
go za świad cze nia le kar skie go bądź le gi -
ty ma cji, po twier dza ją cych sto pień nie peł -
no spraw no ści.

BI LE TY:

Nor mal ny – ce na 12 zł; sek tor A,B,C,D
– upo waż nia do wstę pu na me cze Ek stra kla -
sy Pił ki Ręcz nej Męż czyzn oraz Pu cha ru
Pol ski w run dzie za sad ni czej se zo nu
2008/2009 (oprócz me czów z Vi ve Kiel ce
i Zag łę biem Lu bin)

Ul go wy – ce na 7 zł; sek tor A,B,C,D –
upo waż nia do wstę pu na me cze Ek stra kla sy
Pił ki Ręcz nej Męż czyzn oraz Pu cha ru Pol s-
ki w run dzie za sad ni czej se zo nu 2008/2009
(oprócz me czów z Vi ve Kiel ce i Zag łę biem
Lu bin); bi let ul go wy waż ny z le gi ty ma cją
szkol ną /dzie ci i mło dzież ze szkół pod sta -
wo wych, gim na zjal nych i śred nich/, ilość
bi le tów ul go wych bę dzie ogra ni czo na

Nor mal ny – ce na 15 zł – sek tor
A,B,C,D; do ty czy me czów z Vi ve Kiel ce
i Zag łę biem Lu bin w run dzie za sad ni czej
se zo nu 2008/2009

Ul go wy – ce na 10 zł – sek tor A,B,C,D;
do ty czy me czów z Vi ve Kiel ce i Zag łę biem
Lu bin w run dzie za sad ni czej se zo nu
2008/2009. P.D.

Sta wia my na lo jal nych ki bi ców VI Dru ży no we Mi strzo stwa
Pol ski w Te ni sie na Wóz kach

POD WÓJ NA KO RO NA
DLA PŁOC KA

W za koń czo nych w Płoc ku na kor tach
„WI SŁA” VI Dru ży no wych Mi strzo -
stwach Pol ski ty tuł Mi strza Pol ski zdo by -
ła dru ży na gos po da rzy – Sto wa rzy sze nie
In te gra cyj ny Klub Te ni sa, wy stę pu ją ca
w skła dzie: Je rzy KU LIK, Ka mil FA BI -
SIAK, Ma riusz ŚMIE TAN KA.

W fi na le
SIKT Płock
po ko na ła GEM
Mię ko wo 3:0.
III miej sce za -
ję ła dru ży na
LOB Wro -
cław, po zwy -
cię stwie 2:1
z ZST „Ten nis
Whe el cha ir”
Zie lo na Gó ra.

W Dru ży no wych Mi strzo stwach Pol ski
Mik stów, ro zgry wa nych po raz czwar ty,
ty tuł Mi strza Pol ski przy padł tak że płoc -
kiej eki pie. W nie dziel nym fi na le (31 sier -
pnia) Sto wa rzy sze nie In te gra cyj ny Klub
Te ni sa w Płoc ku, wy stę pu ją ce w skła dzie:
Ju dy ta OL SZEW SKA (na zdjęciu), Ar ka -
diusz Sta siak, po ko na ło ZST TW Zie lo na
Gó ra 2:0.

W Mi strzo stwach nie wzię li udzia łu czo -
ło wi pol scy za wod ni cy: Ta de usz Kru szel -
nic ki (SKS Kon stan cin Je zior na), Piotr Ja -
ro szew ski (SIKT Płock), Al bin Ba tyc ki
(SPAR TA KUS Koź min Wlkp.), Agniesz ka
Bar tczak (LOB Wro cław), któ rzy w so bo tę
30 sier pnia, odle cie li wraz z re pre zen ta cją
Pol ski na pa ra o lim pia dę do Pe ki nu. W.Ch.

IGRZY SKA LZS
W LEK KIEJ AT LE TY CE

6 me da li zdo by li re pre zen tan ci Miej -
sko -Lu do we go Klu bu Lek ko at le tycz ne go
w Płoc ku na XI Ogól no pol skich Igrzy -
skach LZS w lek kiej at le ty ce, któ re od by -
ły się 29 i 30 sier pnia w Słu bi cach w wo -
je wódz twie lu bu skim. W za wo dach star-
to wa ło 95 klu bów z ca łej Pol ski.

Naj cen niej szy me dal zło ty zdo by ła Ka ta -
rzy na Ko ko siń ka w rzu cie mło tem z wy ni -
kiem – 46,25m w ka te go rii ju nio rek. Srebr ne
me da le zdo by li: Re na ta Ga jew ska w pchnię -
ciu ku lą z wy ni kiem –11,98m w ka te go rii ju -
nio rek młod szych oraz Prze my sław Rut -
kow ski w pchnię ciu ku lą z wy ni kiem –
16,75m w ka te go rii ju nio ra młod sze go.

Brą zo we me da le zdo by li: Mo ni ka Peł ka
w pchnię ciu ku lą z wy ni kiem 12,04m, Mar-
ty na Sie czkow ska w sko ku wzwyż z wy ni -
kiem 166cm w ka te go rii ju nio rek oraz An -
ge li ka Bryl ska w sko ku wzwyż z wy ni kiem
155cm w ka te go rii ju nio rek młod szych.

W igrzy skach star to wał rów nież Ma te -
usz Ra dasz kie wicz, któ ry był pią ty w sko -
ku wzwyż z wy ni kiem 185cm w ka te go rii
ju nio ra.

Wszy scy za wod ni cy są po do piecz ny mi
du e tu tre ner skie go bra ci Mi ro sła wa i Sta -
ni sła wa Nisz to rów. M.N.
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W dniach 22-24 sier pnia 2008 r. w Poz -
na niu na to rze re ga to wym Mal ta od by ły
się Mi strzo stwa Pol ski Se nio rów, któ re
są naj waż niej szy mi dla wio śla rzy za wo -
da mi kra jo wy mi. W za wo dach tych
uczest ni czy ła ca ła czo łów ka pol skich
wio seł z me da li sta mi Igrzysk Olim pij -
skich i Mi strzostw Świa ta. Na star cie tej
pre sti żo wej im pre zy nie mog ło za brak nąć
Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go. 

Pier wszą osa dą wal czą cą o me da le
Mi strzostw Pol ski by ła czwór ka ze ster -
ni kiem (Bo gdan Za lew ski, Ra do sław
Mil cza rek, Da wid Ku biak, Hu bert
Ró żań ski, ster. Pa tryk Kra u se), któ ra
po wal ce do ostat nich me trów wy gra ła
tę kon ku ren cję, zdo by wa jąc zło te me da -
le i ty tuł Mi strzów Pol ski. Na dru gim
miej scu przyp ły nę ła osa da AZS To ruń,
a na trze cim Za wi szy Byd goszcz. 

Na stęp ną kon ku ren cją, w któ rej wy star -
to wa li płoc cza nie by ła czwór ka bez ster ni -
ka, gdzie trud no by ło w osa dach z fi na łu
zna leźć ta ką bez me da li stów lub uczest ni -
ków olim pia dy i mi strzostw świa ta. O po -
zio mie tej kon ku ren cji niech świad czy
fakt, że tak po tęż ne oś rod ki jak To ruń
i Gdańsk, po za poz na niu się z li stą star to -
wą, wy co fa ły swo je osa dy i skon cen tro -
wa ły się na star cie w ósem ce. Płoc ka osa -
da wy star to wa ła w skła dzie: Ra do sław
Klim kow ski, Piotr Bu chal ski, To masz
Ci choc ki, Do mi nik Ku biak. Od star tu do
me ty ton wal ce na da wa ły osa dy Byd gosz -
czy i Płoc ka. Zwy cię sko z tej wal ki wy -
szła osa da Byd go stii Byd goszcz, na to -
miast za ło ga PTW zdo by ła ty tuł Wi ce mi -
strza Pol ski i srebr ne me da le. 

Na je dyn ce wa gi lek kiej wy star to wał
Ma riusz Śpie gow ski, któ ry zgod nie

z ocze ki wa nia mi pop ły nął w fi na le B i za -
jął do bre III miej sce. Naj bar dziej ocze ki -
wa nym, jak za wsze, bie giem był wy ścig
óse mek ze ster ni kiem, gdzie ty tu łu Mi strza
Pol ski bro ni ła ósem ka AZS To ruń, na to -
miast wio śla rze PTW w 2007 r. za ję li VI
miej sce i w tym ro ku bar dzo pra gnę li
wziąć udział w po dzia le me da li. Płoc ka
ósem ka na star cie sta nę ła w skła dzie: Bo -
gdan Za lew ski, Piotr Bu chal ski, To -
masz Ci choc ki, Do mi nik Ku biak, Ra do -
sław Klim kow ski, Ra do sław Mil cza rek,
Da wid Ku biak, Mi chał Grze lak, ster.
Pa tryk Kra u se. Po przep ły nię ciu 1000
me trów by ło wię cej niż pew ne, że płoc ka
ósem ka w tym ro ku wró ci z me da lem
z Mi strzostw Pol ski. Fi nisz i ty tuł Mi strza
Pol ski na le żał do ósem ki Byd go stii Byd-
goszcz, na to miast wio śla rze Płoc kie go To -
wa rzy stwa Wio ślar skie go spi sa li się re we -
la cyj nie i za ję li II miej sce. Obroń ca ty tu łu
z ubieg łe go ro ku osa da AZS To ruń mu sia -
ła za do wo lić się trze cim miej scem. W suk -
ce sie płoc kiej ósem ki ma tak że swój udział
przed sta wi ciel na Eu ro pę ame ry kań skie go
pro du cen ta ło dzi naj wyż szej kla sy fir my
„HUD SON”, któ ry na czas Mi strzostw
Pol ski od dał do dys po zy cji PTW swo ją no -
wą łódź. Przy go to wa nia i udział w Mi -
strzo stwach Pol ski Se nio rów by ły moż li we
dzię ki wspar ciu Urzę du Mia sta, PKN Or -
len i Ba sell Or len Po ly o le fins. 

W trak cie Mi strzostw Pol ski ro ze gra -
no tak że Mi strzo stwa Pol ski We te ra nów
(Ma sters). Płoc cy we te ra ni wró ci li
z trze ma zło ty mi me da la mi, zdo by ty mi
w kon ku ren cjach: dwó jek bez ster ni ka,
czwó rek ze ster ni kiem i óse mek ze ster -
ni kiem. Wal de mar Ro gow ski 

Se kre tarz Za rzą du

Znów me da le 

Osiem na sto o so bo wa gru pa prze by wa ła
w wa ka cje w Nea Fo kea – miej sco wo ści
le żą cej na naj bar dziej roz wi nię tym tu ry -
stycz nie pół wys pie grec kim Chal ki di ki,
po ło żo nym nad Mo rzem Egej skim.

Obóz SKO U RAS na 13 hek ta rach mie -
ści 1700 uczest ni ków z ca łej Eu ro py.

Ju do cy mie li oka zję za poz nać się z kul -
tu rą grec ką, ży ciem w tak go rą cym kli ma -
cie, zwie dzić Sa lo ni ki i wi szą ce na ska -
łach klasz to ry w miej sco wo ści Me te o ra.
Du żą atrak cją by ła też sa ma po dróż, któ ra
pro wa dzi ła przez Sło wa cję, Wę gry, Ru -
mu nię i ca łe pas mo Kar pat, Buł ga rię
i Gre cję Pół noc ną, po wrót pro mem z Gre -
cji do Włoch, dwud nio wy po stój w Ri mi -
ni oraz zwie dza nie San Ma ri no. Tam
moż na by ło m.in. za ku pić mie cze sa mu -
raj skie i obej rzeć pod rozg wież dżo nym
nie bem sztu kę „Ro meo i Ju lia” we wło -
skiej aran ża cji. Płoc cy ju do cy sko rzy sta li
też z atrak cji w aqu a par ku w Ce se na ti ko. 

Po wa ka cjach przy szedł czas na pra cę
i pier wsze suk ce sy. Prze de wszyst kim, po
raz pier wszy w 5 – let niej hi sto rii klu bu,
JU DO KA NO Płock roz po czął za ję cia
rów no z pier wszym szkol nym dzwon -

kiem. Ju do cy ser decz nie dzię ku ją Ma cie -
jo wi Ko ło dziej skie mu, dy rek to ro wi SP 
nr 11 i Edy cie Szczu tow skiej za szyb kie
pod ję cie współ pra cy.

Ko lej na do bra in for ma cja to pier wsze
star ty w Otwar tych Mi strzo stwach Klu bów
Gwar dyj skich, w któ rych wy star to wał Pa -
tryk Bo guc ki. Po ro ze gra niu trzech walk za -
jął IX miej sce. Za wod nik ten jest już po
zgru po wa niach Ka dry Ma kro re gio nu w Bę -
si (Ma zu ry) i w Za ko pa nym. Te raz przy go -
to wu je się do star tu w eli mi na cjach do tur -
nie ju Ogól no pol skie go Ju nio rów Młod szych
w War sza wie. Jest to część przy go to wań do
Mi strzostw Pol ski w przy szłym ro ku.

UKS JU DO KA NO Płock og ła sza za pi -
sy do klu bu  dla dzie ci od 9 lat. Za ję cia pro -
wa dzo ne są: dla gru py po cząt ku ją cej w SP
nr 11 przy. ul. Ko cha now skie go 11 we
wtor ki i czwar tki, w godz. 17 – 19. Za ję cia
(rów nież dla dzie ci oty łych z du żą nad wa -
gą) pro wa dzi Mar cin Ba ran (tel. 501-789-
303). II gru pa po cząt ku ją ca spo ty ka się
pod okiem tre ne ra Lesz ka Ja ro siń skie go
(tel. 604-551-937) w SP nr 3 przy ul. Kos-
so budz kie go 7, rów nież w każ dy wto rek
i czwar tek, w godz. 17 – 19. (op. rł)

Od le wej: pre zes klu bu mgr Le szek Ja ro siń ski (3 DAN), tr. Mi chał Ber ner (1 DAN), tr.
Mar cin Ba ran (1 DAN), Adam Zwierz chow ski, An dże li ka So li wo da, Se ba stian Ostro wic -
ki, Oli wia Try bu chow ska, Mar cin Ko wal ski, Mi chał Ja ro siń ski, Na ta lia Ka miń ska, Pa tryk
Bo guc ki, Ilo na Po cho daj, Pa tryk Ci chec ki, Agniesz ka Kra kow ska, Krzysz tof Ma giers ki.

UKS JU DO KA NO Płock za fun do wa ła swo im za wod ni kom nie
la da atrak cję – wy jazd na obóz do Gre cji

Eu ro pej ski obóz ju do ków

Szko ła Wyż sza im. Pa wła Włod ko wi -
ca w Płoc ku za pra sza na III Mię dzy na -
ro do wy Fe sti wal Ju do Dzie ci i Mło -
dzie ży Miast Par tner skich Płoc ka.
Od bę dzie się on 26-28 wrześ nia 2008 r.
w Cen trum Spor to wo – Re kre a cyj nym
Szko ły Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi ca
w Płoc ku.

Przed sięw zię cie to ma na ce lu pro mo -
wa nie war to ści, któ re nie sie ze so bą wy -
cho wa nie po przez sport, w du chu ry wa -
li za cji, a jed no cześ nie od po wie dzial no -
ści. Po dej mu jąc tę ini cja ty wę, or ga ni za -
to rzy chcą po ka zać, że za le ży im na roz -
wi ja niu za in te re so wań mło dzie ży,
zwłasz cza ta kich, któ re utrwa lą w nich
chęć dzia ła nia, ak tyw ne go ży cia i ciąg -
łe go do sko na le nia się. Fe sti wal ma być
przy kła dem or ga ni zo wa nia wi do wisk

spor to wych, któ re pro wa dzą do wy pra -
co wa nia i pro mo wa nia waż nych war to -
ści w spo łe czeń stwie, zwłasz cza wśród
lu dzi mło dych.

Na Fe sti wa lu go ścić bę dzie oko ło 100
uczest ni ków z in nych kra jów, mię dzy
in ny mi z Czech, Ro sji, Moł do wy, Da nii,
oraz oko ło 80 człon ków dru żyn pol s-
kich. Za wo dy ju do ków prze wi dzia no na
so bo tę w go dzi nach 9 – 16, na to miast
w nie dzie lę od godz. 10 trwać bę dzie
Ga la Bu do (po ka zy sztuk i spor tów wal -
ki oraz po ka zy mi strzów).

Po nad to, w har mo no gra mie Fe sti wa lu
wśród in nych cie ka wych za jęć są war sz-
ta ty or gia mi i ka li gra fii oraz „su mo na
we so ło”. 

Na wszyst kie im pre zy pod czas Fe sti -
wa lu wstęp wol ny. mak

Ju do we Włod ko wi cu

Ósemka wicemistrzów Polski

Złota czwórka ze sternikiem. Od lewej: Bogdan Zalewski, Radosław Milczarek, Patryk
Krause (ster), Hubert Różański, Dawid Kubiak, Grzegorz Stellak (trener)
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Je śli ktoś mó wi, 
że nie ma szczę ścia, 
to zna czy, że nie po tra fi
go za u wa żyć.

Przy sło wie chiń skie

Że gnaj la to na rok
To pra wi dło we ha sło z krzy żów ki za -

miesz czo nej w sier pnio wym nu me rze Sy -
gna łów Płoc kich. Wśród czy tel ni ków,
któ rzy do star czy li nam ta kie roz wią za nia
roz lo so wa lis my upo min ki. Książ kę pt.
„Pol skie tra dy cje i oby cza je” otrzy ma
Ma rian na Zgier ska z ul. Czwar ta ków.
Ze sta wy (Al ma nach miast pa pie skich,
mo ne ta oko licz no ścio wa, dłu go pis, ma -
gnes ozdob ny na lo dów kę) tra fią do: Cze -
sła wa Luś ty ka z ul. Ka li no wej, Krzysz -
to fa Ja ro sza z ul. Cho pi na, Ewe li ny
Kos man z al. Pił sud skie go i Alek san dry
Ku cic kiej z ul. Ba ta lio nu Pa ra sol.

Po od biór upo min ków za pra sza my
do re dak cji w ra tu szu (pok. 220) w go -
dzi nach pra cy Urzę du Mia sta Płoc ka.

(j)

Pa u li na Mul ton z Płoc ka – stu den tka
„Włod ko wi ca” – zo sta ła pod czas nie -
dziel nej ga li (7 wrześ nia) w płoc kim am -
fi te trze ofi cjal nie ko ro no wa na na Stu-
den cką Miss Pol ski 2008 ro ku. Nie ste ty,
ty tu łem tym cie szy ła się je dy nie kil ka -
dzie siąt go dzin. Oka za ło się, że zo sta ła
nią omył ko wo. We wto rek fir ma PA IM
na ofi cjal nej stro nie in ter ne to wej im pre -
zy – www.mis szin dek sem.pl – opub li ko -
wa ła oświad cze nie: W związ ku z 3 Ga lą
Fi na ło wą Stu den ckiej Miss Pol ski Pol s-
ka Agen cja Im prez Ma so wych ni niej -
szym in for mu je, iż na sku tek awa rii pro-
gra mu do zli cza nia gło sów ju ry na stą pi -
ła po mył ka w fi na ło wej fa zie kon kur su.
Po po now nym ko mi syj nym prze li cze niu
gło sów przez Pol ską Agen cję Im prez
Ma so wych i ju ry w dniu 8.09.2008 r.
osta tecz na ko lej ność przyz na nych ty tu -
łów przed sta wia się na stę pu ją co:

Stu den cką Miss Pol ski zo sta ła Ma gda
Se ra fin (nr star to wy 5). Pier wszą Vi ce
Miss zo sta ła Ma gda le na Ro mej ko (nr
star to wy 2). Dru gą Vi ce Miss zo sta ła Pa -
u li na Mul ton (nr star to wy 18)

Po zo sta łe ty tu ły po zo sta ją bez zmian.
Za za ist nia łą sy tu a cję Pol ska Agen cja
Im prez Ma so wych ser decz nie prze pra sza.

Przy pom nij my, że w nie dzie lę Se ra fin
(stu den tka KUL w Lub li nie) by ła pier-
wszą – Vi ce Miss, a Ro mej ko (UMK
w To ru niu) – dru gą. 

Co się sta ło? Oka za ło się, że pro gram
kom pu te ro wy zli cza ją cy gło sy za wiódł
tuż przed fi na łem. Or ga ni za to rzy pod ję li
de cy zję, aby zli czać je ręcz nie. Wszyst ko
szło do brze, aż do osta tecz ne go fi na łu,
kie dy cza su mię dzy de cy zją ju ry na prze -
ka za nie in for ma cji do biu ra or ga ni za cyj -
ne go, a po tem na sce nę by ło nie wie le.
I mi mo, że wy bo ru naj pięk niej szych do -

ko ny wa ło za led wie 7 ju ro rów z za led wie
5 fi na li stek błąd się po ja wił. Z dru giej
stro ny, jak tłu ma czy wła ści ciel fir my
PA IM Le szek To ma szew ski, dzię ki nie -
wiel kiej liczbie kan dy da tek w fi na le uda -
ło się ten błąd wy kryć. To ma szew ski
ubo le wa nad ca łą sy tu a cją i za pew nia, że
fir ma zro bi wszyst ko, aby zre kom pen so -
wać dziew czy nom fa tal ną po mył kę.

– Na pew no nie bę dzie my od bie rać już
da nych na gród, szarf i ko ro ny, tyl ko we
włas nym za kre sie po sta ra my się o no we
– tłu ma czy To ma szew ski. – Je steś my już
po roz mo wach z dziew czy na mi i ich ro -
dzi ca mi, któ rzy ro zu mie ją ca łą sy tu a cję.
Ta kie rze czy po pro stu się zda rza ją, szko-
da że rów nież nam. W cią gu dwóch ty -
god ni usta li my też, kie dy i gdzie na stą pi
ofi cjal ne ko ro no wa nie Stu den ckiej Miss
Pol ski. Chce my, że by to by ło w Płoc ku.

Na po cie sze nie, po za na gro da mi, Pa -
u li nie po zo sta ną jesz cze dwa ty tu ły:
MISS FO TO i MISS PUB LICZ NO -
ŚCI. (rł)

Nie mu si od da wać ko ro ny 

Po wa ka cyj nej przer wie, we wrześ -
niu, w Ga le rii OTO JA bę dzie wrza ło.
Pro mu ją ca art brut i sztu kę na iw ną ga -
le ria przy go to wu je aż dwie wy sta wy
zbio ro we; po kło sie let nich ple ne rów
ma lar skich. Pier wsza, pre zen tu ją cą do -
ro bek lip co we go ple ne ru w Orze cho wie
k. Ust ki zo sta nie otwar ta 19 wrześ nia,
dru gą – bę dzie my mo gli po dzi wiać od
26 wrześ nia. To co rocz na wy sta wa po
sier pnio wym ple ne rze w DPS Za krze -
wo. – Obie bę dą się w pe wien spo sób
do peł nia ły – za pew nia Be a ta Jasz czak –
pre zes Sto wa rzy sze nia OTO JA, pro -
wa dzą ce go ga le rię.

Ta wy jąt ko wa je sien na in ten syw -
ność wer ni sa ży w OTO JA to m.in.
efekt współ pra cy z Ga le rią TAK
z Poz na nia i Fun da cją Fa bry ka UTU
z To ru nia, z któ ry mi płoc kie sto wa -
rzy sze nie re a li zu je od czer wca wspól-
ny pro jekt „ART BRUT – sztu ka szla-
chet na i gorz ka. Roz poz na nie i pró by
osło dze nia”. 

Pier wszym pun ktem by ła czer wco -
wa, ogól no pol ska kon fe ren cja do ty -
czą ca praw au tor skich twór ców nie -
peł no spraw nych, na stęp nym – lip co -
wy ple ner. Po tem by ły wy sta wy
w Poz na niu i To ru niu. Te raz pra ce
przy je cha ły do Płoc ka. 

Na or ga ni za cję wy staw sto wa rzy sze nie
po zy ska ło środ ki z Mi ni ster stwa Ku l-
tury i Dzie dzic twa Na ro do we go, Fun du -
szu Ini cja tyw Oby wa tel skich MPiPS
oraz Urzę du Mia sta Płoc ka.

Otwar cie każ dej z wy staw w pią tek,
o godz. 16. Wstęp wol ny. Adres: 
pl. Na ru to wi cza 2 (bra ma za Bib lio te ką
im. Zie liń skich). (rł)

Dwie wy sta wy w OTO JA
w

Pier wszo kla si ści w płoc kiej „osiem nast ce” 1 wrześ nia zo sta li
ser decz nie przy ję ci przez ucz niów klas star szych, któ rzy wier-
szem i pio sen ką opo wia da li o szko le i za chę ca li do pil nej na u -
ki. Pod nio słym mo men tem by ło ślu bo wa nie no wych ucz niów,
któ rzy w obec no ści pocz tu sztan da ro we go zło ży li uro czy stą
przy się gę by cia do brym ucz niem, czło wie kiem i oby wa te lem. Dy -
rek cja szko ły przy po mo cy gi gan tycz nych ołów ków pa so wa ła
prze ję te dzie ci na ucz niów i wrę czy ła im srebr ne tar cze. I.J.

Pier wsze wy sta wa po ple ne ro wa otwar ta zo -
sta ła 16 sier pnia w poz nań skim skło cie Roz -
brat (na zdj.), dru ga w Mu ze um Et no gra -
ficz nym w To ru niu 3 wrześ nia. Te raz czas
na Płock.

(od le wej) Ma gda le na Ro mej ko, Pa u li na
Mul ton i Ma gda Se ra fin po og ło sze niu
wy ni ków pod czas nie dziel nej ga li w am fi -
te a trze
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* Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... * Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... * Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... *

28 lip ca 2008 r. minęła dzie sią ta rocz ni ca śmier ci Zbi gnie wa Her ber ta, jed ne go z naj -
wy bit niej szych pi sa rzy na szych cza sów, któ ry twór czo na wią zu jąc do wiel kiej tra dy cji
eu ro pej skiej kul tu ry, wzbo ga cił ją i wzmoc nił. W do bie kry zy su war to ści i bo les ne go
zwąt pie nia stał twar do po stro nie za sad: 

w   s z t u c e –
k a n o n u p i ę k n a,   h i e r a r c h i i   i r z e m i o s ł a,

w   ż y c i u –
k o d e k s ó w e t y c z n y c h 

o d r ó ż n i a j ą c y c h   p o j ę c i e   d o b r a i   z ł a.

Dla wie lu był pi sa rzem tra gicz nym i niez łom nym, uo so bie niem wier no ści so bie i sło -
wu. Od waż ny i nie za leż ny, wy ra żał w swej poe zji umi ło wa nie wol no ści, wia rę w god -
ność jed nost ki i jej na drzęd ną si łę. Pa trio tyzm ro zu miał ja ko mi łość su ro wą, nie i de a li -
zu ją cą, wy ma ga ją cą od tych, któ rzy go de kla ru ją nie tyl ko po świę ce nia, ale i świat łej
kry ty ki, nie tyl ko wznio słych ge stów, lecz prze de wszyst kim pra cy i od po wie dzial no ści.
Wpro wa dził do pol szczyz ny for mu łę/przy ka za nie – 

B ą d ź   w i e r n y.  I d ź.

Zwa ży wszy na to wszyst ko, Sejm RP usta no wił bie żą cy rok
R o k i e m   Z b i g n i e w a   H e r b e r t a.

Za mia rem or ga ni za to rów pro jek tu, Książ ni cy Płoc kiej oraz Płoc kie go Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Książ ki i Bib lio tek, za ty tu ło wa ne go 

Z b a r b a r z y ń c ą   w o g r o d a c h...,

jest uho no ro wa nie, przy pom nie nie i spo pu la ry zo wa nie w Płoc ku oso by i twór czo ści
te go niez wy czaj ne go ar ty sty, ze wska za niem na wy jąt ko wą ro lę, ja ką ode grał w kształ -
to wa niu świa do mo ści na ro do wej i kul tu ro wej Po la ków. 

Anon so wa ny tu pro jekt bę dzie ko lej nym wie lo czę ścio wym wy da rze niem kul tu ral no -
ar ty stycz nym i edu ka cyj nym, re a li zo wa nym w paź dzier ni ku i li sto pa dzie b.r. w sie dzi -
bie Książ ni cy Płoc kiej. Za a dre so wa ny do wszyst kich płoc czan, obej mie w swych pro -
po zy cjach ca łoksz tałt twór czo ści Zbi gnie wa Her ber ta oraz przyb li ży i sko men tu je 
bio gra fię ar ty sty. Sce ne rią posz cze gól nych przed sięw zięć bę dą dwie ek spo zy cje. 
Pier wsza – wiel ko for ma to wych fo to gra fii au tor stwa Emi lii Go win, bę dą ca w pew nym
sen sie zna ko mi tym tłem i do peł nie niem mo no dra mu Woj cie cha Wy soc kie go 
Ży cio rys, przy go to wa ne go na pod sta wie sta ran nie do bra nych tek stów Her ber ta. 
Dru ga, przy go to wa na si ła mi Książ ni cy Płoc kiej, tra dy cyj nie już mo no gra ficz na wy sta wa
We mnie jest pło mień, któ ry my śli, na któ rej zo ba czy my mię dzy in ny mi (po raz pier-
wszy nie tyl ko w Płoc ku) do ku men ty i zdję cia po zo sta ją ce w zbio rach, do pie ro co 
roz po czy na ją ce go swój po pu la ry za tor ski ży wot w za so bach Bib lio te ki Na ro do wej, 
Ar chi wum Zbi gnie wa Her ber ta. 

W sce ne rii obu ek spo zy cji pro wa dzo ny bę dzie cykl pre lek cji te ma tycz nych (uzu peł -
nia nych pre zen ta cją mul ti me dial ną i pro jek cja mi fil mo wy mi) dla mło dzie ży szkol nej
oraz grup zor ga ni zo wa nych, na któ re moż na bę dzie uma wiać się te le fo nicz nie 
pod nu me rem te le fo nu Dzia łu oświa to wo – edu ka cyj ne go Książ ni cy (024) 268 00 33.

W tej że sce ne rii za pla no wa no rów nież otwar te spot ka nia i ma ra ton fil mo wo -
dy sku syj ny. Goś ćmi i wy kła dow ca mi tych że spot kań bę dą: sio strze niec Zbi gnie wa 
Her ber ta, dr Ra fał Że brow ski, któ re go książ ka o Wu ju uka że się jesz cze tej je sie ni, 
ku stosz zbio rów Ar chi wum Zbi gnie wa Her ber ta i au tor książ ki Her bert. Zna ki na pa pie -
rze Hen ryk Cit ko, ksiądz prof. dr hab. Hen ryk Se we ry niak ze swo ją książ ką Me dy ta cje
z Her ber tem, dr Zbi gniew Mań kow ski z Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz Piotr Za łu ski,
re ży ser fil mów o Zbi gnie wie Her ber cie, wy pro du ko wa nych przez Te le wi zję Pol ską,
z któ rych dwa – Fresk w ko ście le i Bar ba rzyń ca w ogro dzie – bę dzie moż na zo ba czyć
w Książ ni cy. 

Nie wąt pli wie wiel kim wy da rze niem bę dzie też spot ka nie z żo ną Księ cia Poe tów 
Ka ta rzy ną Her ber to wą, a o ile zdro wie i oko licz no ści poz wo lą, tak że z sio strą Poe ty
Ha li ną Her bert -Że brow ską. Z ar ty stycz nych pro po zy cji skła da ją cych się na pro jekt
god nym po le ce nia bę dzie też (obok wspom nia ne go już mo no dra mu Woj cie cha 
Wy soc kie go) li sto pa do wy re ci tal Ewy Dał kow skiej pt. Ćwi cze nia z Pa nem Co gi to,
który – wyjątkowo – odbędzie się w sali Pałacu Ślubów. Ar tyst ce na for te pia nie akom-
pa nio wać bę dzie pia ni sta jaz zo wy, kom po zy tor i aran żer Ja nusz Bo gac ki.

Pro jekt 
Z bar ba rzyń cą w ogro dach.... 

Rok Zbi gnie wa Her ber ta
do fi nan so wu je 
Mia sto Płock

Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
oraz

pry wat ni spon so rzy

Woj ciech Wy soc ki, 
ab sol went war szaw skiej PWST (1976). W te a trze za de biu to wał
w sztu ce Świę to Bo ry sa Ber nhar da w Te a trze Współ czes nym
w War sza wie, ale praw dzi wie zna czą cym de biu tem by ła je go dru -
ga ro la – Kor dian w Kor dia nie Ju liu sza Sło wac kie go w re ży se rii
Er wi na Axe ra. Obec nie jest ak to rem war szaw skie go Te a tru Dra ma -
tycz ne go, gdzie grał w sztu kach re ży se ro wa nych przez m.in. 
Kry stia na Lu pę (Wy ma zy wa nie, Nie do koń czo ny utwór na ak to ra 
wg Cze cho wa), Pio tra Cie śla ka (Ob słu gi wa łem an giel skie go 

kró la), Krzysz to fa War li kow skie go (Po skro mie nie Złoś ni cy), An drze ja Do ma li ka 
(Re wi zor). Wy stę pu je rów nież go ścin nie w in nych sto łecz nych te a trach: Ko me dii,
Ram pie, a tak że w Te a trze Dra ma tycz nym w Bia łym sto ku. Ob sa dza ny jest
w przed sta wie niach li te rac ko -mu zycz nych (Cra zy for you w re ży se rii Woj cie cha Kęp -
czyń skie go, Co hen w re ży se rii Krzysz to fa Za le skie go – obie sztu ki w Te a trze Mu zy-
cz nym Ro ma; Ro dzi na Drep ta ków w re ży se rii Je rze go Sa ta now skie go). 
Woj ciech Wy soc ki nie ogra ni cza się do pra cy sce nicz nej, jest też po pu lar nym ak to -
rem te le wi zyj nym i fil mo wym. Ma w swo im do rob ku po nad 70 ról fil mo wych. 
Po raz pier wszy po ja wił się na szkla nym ekra nie w fil mie Ge rar da Za lew skie go Dom
mo ich snów (1975), jed nak do pie ro dru ga ro la fil mo wa – Grze gorz w Con amo re
w re ży se rii Ja na Ba to re go spra wi ła, że stał się ak to rem po wszech nie roz poz na wal -
nym. Grał głów ne ro le w fil mach Woj cie cha Je rze go Ha sa (Pis mak), Wi tol da Orze-
chow skie go (Wy rok Śmier ci), Mar ka Ko ter skie go (Ży cie Wew nętrz ne – na gro da 
za naj lep szą ro lę mę ską na fe sti wa lu fil mo wym Mło dzi i film w Ko sza li nie), 
To ma sza Zy ga dły (Śmierć Joh na L., Od wet). Grał rów nież u Ka zi mie rza Kut za 
(Na stra ży swej stać bę dę, Strasz ny sen Dzi dziu sia Gór kie wi cza), An drze ja Waj dy 
(Bez znie czu le nia, Dy ry gent) i po now nie u M. Ko ter skie go (Nic śmiesz ne go, Wszy -
scy je steś my Chry stu sa mi). Ostat nio wy stą pił na du żym ekra nie w fil mie Woj cie cha
Adam czy ka Ran czo Wil ko wy je w ro li dok to ra Mie czy sła wa We zó ła. 
Zna ny jest tak że te le wi dzom z wie lu po pu lar nych se ria li (Ek stra dy cja, Zo stać Miss,
Sa mo Ży cie, Na Wspól nej, Ran czo) 
Na le ży nie wąt pli wie do czo łów ki pol skich ak to rów śred nie go po ko le nia. 
Jest ju ro rem i wy kła dow cą cy klicz nych poe tyc kich war szta tów i spot kań. 
Wy mow nym wy ra zem pro fe sjo nal ne go uz na nia ar ty stycz nej ran gi i war szta to we go
kun sztu ak tor skie go, jest też naj wyż sza ra dio wa Na gro da Wiel kie go Splen do ra,
przyz na na Woj cie cho wi Wy soc kie mu w 2007 ro ku z oka zji trzy dzie sto le cia je go
współ pra cy z Te a trem Pol skie go Ra dia. 

Emi lia Go win -Pa cu ła,
ab sol wen tka Uni wer sy te tu War szaw skie go i Ja giel loń skie go 
ze spe cja li za cją w za kre sie ko mu ni ka cji spo łecz nej, dzien ni kar -
stwa i fo to gra fii oraz kul tu roz naw stwa i eu ro pe i sty ki. Zaj mu je się
ba da nia mi te o rii i prak ty ki dzia łal no ści twór czej i ar ty stycz nej
w róż nych dzie dzi nach kul tu ry; szcze gól nie w dzie dzi nie fo to gra -
fii, sztuk pla stycz nych, te a tru, fil mu i te le wi zji.
Jest au tor ką fo to re por ta ży i zdjęć pub li ko wa nych w pra sie oraz 
te ma tycz nych al bu mach. Wy pra co wa ła włas ne for my au tor skiej fo to -

gra fii ar ty stycz nej, po le ga ją ce na sto so wa niu op tycz nych lub cyf ro wych, im pre syj nych,
po lich ro ma tycz nych i mo noch ro ma tycz nych, zwie lo krot nia ją cych przeksz tał ceń oraz
prze bar wień fo to gra fo wa nych rze czy wi stych obra zów. Na zy wa je wielowidokowymi
lub powidokowymi for ma mi oso bi ste go, wi zu al ne go stru mie nia świa do mo ści al bo
fotograficznymi fantasmagoriami. Zaj mu je się też fo to gra fią kul tu roz naw czą i fol klo -
ry stycz ną, uka zu ją cą ory gi nal ną twór czość lu do wą, gi ną ce za wo dy, tra dy cyj ne tech ni -
ki rze mio sła i sztu ki lu do wej.
Jej pra ce pre zen to wa ne by ły na wy sta wach kra jo wych i za gra nicz nych. 
Wie le z nich znaj du je się w za gra nicz nych ko lek cjach pry wat nych. W 2004 ro ku
mia ła in dy wi du al ną wy sta wę w Dub li nie, zor ga ni zo wa ną przez Am ba sa dę RP 
w Ir lan dii i Ir lan dzką Pre zy den cję Unii Eu ro pej skiej. 
Wraz z mę żem zaj mu je się ba da nia mi po rów naw czy mi róż nych dzie dzin i form dzia łal -
no ści kul tu ral nej, pra wa kul tu ry w kra ju i za gra ni cą oraz au tor ski mi for ma mi po pu la ry -
za cji do rob ku wy bit nych twór ców, ar ty stów, wy ko naw ców i dzieł kul tu ry. 



IIISygnały Płockie
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Ks. Hen ryk Se we ry niak 

Uro dził się w 1951 r. Go sty ni nie.
Tam cho dził do do Li ce um Pe da go -
gicz ne go, a po tem do Li ce um Ogól-
noksz tał cą ce go. Je go po lo nist ką
w obu szko łach by ła mgr Ja ni na
Mą czew ska -Kost kie wicz. Jak mó wi,
swo jej ma mie i uko cha nej Pro fe sor -

ce zaw dzię cza mi łość do sło wa. Po ma tu rze, w la tach
1969-1975, stu dio wał w Wyż szym Se mi na rium 
Du chow nym w Płoc ku. W 1975 ro ku otrzy mał świę -
ce nia kap łań skie. 

Pra cu je w Uni wer sy te cie Kar dy na ła Ste fa na 
Wy szyń skie go w War sza wie, gdzie jest pro fe so rem
i sze fem ka te dry oraz pro wa dzi se mi na rium z apo lo -
gii, her me ne u ty ki i ko mu ni ka cji me dial nej. Wy kła da 
też w WSD w Płoc ku. Wraz z Ko łem Na u ko wym WSD
stwo rzył ogól no pol ską for mu łę je sien nych Sym po zjów
tej uczel ni. Od po wia da w Płoc ku za eku me nizm, 
jest człon kiem ko mi sji Epi sko pa tu do Dia lo gu Te o lo -
gicz ne go z Ko ścio łem Sta ro ka to lic kim Ma ria wi tów.

Na pi sał po nad 200 tek stów na u ko wych i po pu lar -
no -na u ko wych. Je go naj waż niej sze pub li ka cje książ -
ko we, to: Świę ty Ko ściół po wszed ni (1997), Świa dec -
two i sens (2001), Ta jem ni ca Je zu sa (2001), Me dy ta -
cja dla bli skich. Tryp tyk rzym ski (2003), Pro rok i bła zen.
Szki ce z te o lo gii nar ra cji (2005), Me dy ta cje z Her ber -
tem (2006), Te o lo gia i... (red., 2007), Ob li cza współ -
czes no ści (współ red., 2008). Ostat nio w Płoc kim 
In sty tu cie Wy daw ni czym wy dał kil ka ksią żek z tek sta -
mi bł. Abp. A.J. No wo wiej skie go. 

Był wspó łor ga ni za to rem pier wszych Ty god ni Kul tu ry
Chrze ści jań skiej w Płoc ku, pod czas któ rych dzie lił się
swo i mi Za my śle nia mi. Za ło żył zes pół Vox Cla man tis, 
dla któ re go pi sał tek sty pio se nek. Po nad 20 lat gło si ho -
mi lie w ko ście le świę to jań skim w Płoc ku na Eu cha ry stii 
ani mo wa nej przez KIK. Na pi sał wstęp do po pu lar ne go 
al bu mu Płock. Mia sto na Tum skim Wzgó rzu. Czy ta my tam
m.in.: „Wzgó rze Tum skie i Sta re Mia sto, ser ce Płoc ka,
pięk nie je w za pa da ją cym nad mia stem zmierz chu...
A tak że w desz czu i śnie gu. Wie że sta re go zam czy ska,
cięż kie mu ry opac twa, do my ka no ni ków, Grodz ką i ra tusz
spo wi ja wte dy lek ka mgła ta jem ni cy. Nie sie ją i roz wie wa
da le ko płoc ki hej nał. Żad ne mia sto nie ma ta kie go hej na -
łu – kom po zy tor wy ra ził w nim mo dli twę tęsk no ty i zwy -
kłe gło sy lu dzi mą drych, do brych i ucz ci wych... Naj wię -
cej tych mo dlitw i gło sów w San ktu a rium Mi ło sier dzia,
w Fa rze przy Sta rym Ryn ku i w Ko ście le Świę to jań skim.
Cza sem, gdy do brze nad sta wić ucha, moż na je jesz cze
usły szeć na płoc kich ne kro po liach i w sta rych za uł kach
Tum skiej, Ko le gial nej, Je ro zo lim skiej... ”. 

Lu bi kryć się w la sach brwi leń skich. Prze mie rza 
je czę sto na ro we rze. Ko cha li te ra tu rę, cze go do wo -
dem jest m.in. książ ka Me dy ta cje z Her ber tem. 
Pró bo wał „wych wy cić” w niej pier wiast ki chrze ści jań -
skie u Her ber ta: je go po szu ki wa nia, fa scy na cję 
krzy żem, spo ry z Ko ścio łem, wy ci sze nie Bre wia rzy. 
Za pra sza tak że nas na me dy ta cję tej wiel kiej poe zji. 

O pożytkach obchodów 

roku herbertowskiego

Nad tak po sta wio nym te ma tem moż na by de li be ro -
wać dłu go i na mięt nie. W osta tecz nym jed nak ra chun -
ku wszyst kie te wy wo dy i tak mu sia ły by się spro wa dzić
do stwier dze nia, że ta ka ogól no kra jo wa, ba, ogól no na -
ro do wa im pre za, po win na przy nieść w efek cie wzmo -
żo ne za in te re so wa nie Czy tel ni ków dzie ła mi Zbi gnie wa
Her ber ta. Tyl ko, czy na ta ki cel istot nie war to obra cać
grosz pub licz ny, któ re go wciąż bra ku je na ce le o fun da -
men tal nym wręcz zna cze niu dla po zio mu ży cia na szych
ro da ków?

Twór czość Au to ra Pa na Co gi to to wa rzy szy ła Po la kom 
od po ło wy lat 50. ubieg łe go wie ku. Zwłasz cza Je go wier sze
by ły przez wie lu po strze ga ne ja ko la tar nia roz pra sza ją ca mro -
ki re al ne go so cja liz mu i waż ny pro bierz war to ści, któ re 
ko niecz nie trze ba by ło prze nieść przez okres znie wo le nia
i „za pa ści se man tycz nej” (czy li za fał szo wa nia ję zy ka i zwy kłe -
go kłam stwa). Dla wie lu z tych, któ rzy w tej czy in nej for mie
od ma wia li zgo dy na rzą dy ko mu ni stów, stro fy her ber tow skie
by ły wez wa niem do dal sze go opo ru i je go głę bo kim uza sad -
nie niem. Przez kil ka de kad Poe ta ten bo daj naj cel niej wy ra żał
to, o czym nie je den i my ślał z oba wą. By naj mniej nie oz na -
cza to, że twór czość Her ber ta jest zam knię tym ro zdzia łem 
li te ra tu ry pol skiej, po dob nie jak dzie ła Ja na Ko cha now skie go
i Ju liu sza Sło wac kie go. Wez wa nia do za cho wa nia ele men tar nej

przyz wo i to ści, głęb szej au to ref lek sji i wier no ści za sa dom po -
zo sta ną za wsze ak tu al ne.

Tak więc, je śli her ber tow skie sło wo pro wa dzi ło Po la ków
przez trud ne la ta opre sji wol nej my śli, to za cho wa ono rów -
ną wa gę w okre sie wol no ści, bo i ona – tak upra gnio na
przez pół wie cze przed 1989 ro kiem – nie sie ze so bą wie le
za gro żeń i nie pra wo ści. Te stro fy po pro stu mo gą nam po -
móc po zo stać so bą, a więc ma ją wpływ na ja kość na sze -
go ży cia i to w naj szer szym te go sło wa zna cze niu. To też
war to się gać po książ ki Zbi gnie wa Her ber ta i o tym przy po -
mi nać ma ją ob cho dy Ro ku Her ber tow skie go. Poe cie in ne
splen do ry, niż uważ na lek tu ra bliź nich, nie są po trzeb ne.
Tak że bo wiem za ży cia do wszel kich do wo dów uz na nia nie
przy wią zy wał zbyt nie go zna cze nia. Dr Rafał Że browski

Dr Ra fał Że brow ski
sio strze niec Zbi gnie wa Her ber ta. 

Uro dził się w 1954 r. w Gdy ni, ob da rzo -
ny imio na mi bo ha te ra Po pio łów Ste fa na
Że rom skie go oraz swych Dziad ków 
(ro dzi ców Poe ty, Ma rii i Bo le sła wa). 
Ab sol went stu diów ma gi ster skich i dok to-
ran ckich na Wy dzia le Na uk Hu ma ni stycz -

nych, Sek cja Hi sto ria, Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go.
Po cząt ko wo zaj mo wał się ka za nia mi je zu ic ki mi z XVI i XVII w.

Od 1982 r. (z kil ku let nią przer wą) pra cu je w Ży dow skim In sty tu -
cie Hi sto rycz nym w War sza wie, naj pierw bę dąc p.o. kie row ni ka
Bib lio te ki, a na stęp nie – adiun ktem. Kil ka krot nie był człon kiem
ra dy na u ko wej, a przez pe wien czas rów nież se kre ta rzem na u -
ko wym tej pla ców ki. Głów nym po lem je go za in te re so wań ba daw-
czych są dzie je i kul tu ra Ży dów pol skich w epo ce no wo żyt nej. 

Au tor wie lu ar ty ku łów na u ko wych, kry tycz no -li te rac kich
i pub li cy stycz nych oraz kil ku ksią żek: Po -Lin. Kul tu ra Ży dów
pol skich w XX w.: za rys, War sza wa 1993 (we współ pra cy z Zo -
fią Bo rzy miń ską); Dzie je Ży dów w Pol sce 1918-1939: wy bór

tek stów źró dło wych, War sza wa 1993; Dzie je Ży dów w Pol sce:
ka len da rium, War sza wa 1993; Moj żesz Schorr i je go li sty 
do Lud wi ka Gum plo wi cza, War sza wa 1994 oraz wspó ła u tor
kon cep cji i współ re dak tor, jak też au tor ok. po ło wy ha seł, 
Pol skie go Słow ni ka Ju da i stycz ne go, t. 1-2, War sza wa 2003.

Naj no wsza, zło żo na prze zeń do dru ku w Wy daw nic twie Rzecz pos -
po li ta książ ka bę dzie no sić ty tuł Zbi gniew Her bert – Ka mie nie, na któ -
rym mnie uro dzo no. Au tor po świę cił ją ge ne a lo gii, krę go wi ro dzin ne -
mu, dzie ciń stwu oraz wczes nej mło do ści Poe ty po rok 1945. Pub li ka -
cję ową, li czą cą ok.500 stron dru ku, uzu peł ni spo ra licz ba ilu stra cji.

Ar chi wum Zbi gnie wa Her ber ta (1924–1998), prze ka za ne
11 grud nia 2006 przez spad ko bier czy nie Bib lio te ce Na ro do -
wej w War sza wie, sta no wi bez cen ne źró dło do ba dań nad
twór czo ścią i bio gra fią li te rac ką Poe ty. Ar chi wum obej mu je
ma te ria ły z ca łe go okre su je go ak tyw no ści li te rac kiej, tj. lat
1948–1998. Nie licz ne są do ku men ty z lat wcześ niej szych.

Zbi gniew Her bert skru pu lat nie gro ma dził wy two rzo ne
przez sie bie do ku men ty: pier wsze re dak cje utwo rów
poe tyc kich znaj du ją się w opa trzo nych czę sto da ta mi
no te sach – znaj du je my tu pier wsze re dak cje wier szy,
nie rzad ko z od no to wa ną da tą dzien ną. Ta kich no te sów
jest w su mie oko ło dwu stu. Her bert prze cho wy wał je
mię dzy in ny mi z in ten cją po wro tu do nich i do za pi sa -
nych w nich po my słów wier szy. Dal sza pra ca nad wier-
sza mi od by wa ła się już na czy stych kar tach pa pie ru –
za cho wa ły się rę ko pi sy, ma szy no pi sy z odręcz ny mi ko -
rek ta mi zde cy do wa nej wię kszo ści opub li ko wa nych
utwo rów poe tyc kich. Wśród po nad 3000 kart rę ko pi sów
i ma szy no pi sów są m.in. au to gra fy Po tę gi sma ku, Prze -
sła nia Pa na Co gi to, Ra por tu z ob lę żo ne go Mia sta. 
Znaj du ją się tu tak że ine di ta, w tym utwo ry mło dzień cze.

W ar chi wum znaj du ją się kom plet ne wer sje rę ko piś -
mien ne i ma szy no pi so we zna nej nam z licz nych edy cji
twór czo ści ese i stycz nej Her ber ta (zbio ry ese jów: Bar ba -
rzyń ca w ogro dzie, Mar twa na tu ra z wę dzi dłem, La bi rynt
nad mo rzem, Król mró wek). Za cho wa ły się tak że bo ga te
i róż no rod ne ma te ria ły war szta to we, bru lio ny i wa rian ty
utwo rów. Po dob nie jest z twór czo ścią dra ma tur gicz ną,
niez byt ob fi tą i za nie cha ną wcześ nie twór czo ścią pro za -
tor ską oraz bo ga tą twór czo ścią pub li cy stycz ną (ze bra ną
i wy da ną poś mier tnie w to mie Wę zeł gor dyj ski oraz in ne
pis ma roz pro szo ne 1948–1998). O bo gac twie tej ko lek cji
mo że mó wić licz ba za cho wa nych kart – oko ło 10000.

Her bert nie miał zwy cza ju fo to gra fo wa nia, za to dla utr-
wa le nia w pa mię ci zwie dza nych miejsc i dzieł sztu ki ro -
bił licz ne ry sun ki. Po zo sta wił po nad 270 szki cow ni ków
z oko ło 5000 szki ców wy ko na nych ołów kiem, dłu go pi -
sem i fla ma strem. 

Ko lej na niez wy kle bo ga ta i cen na część ko lek cji ar chi -
wal nej to li sty (po nad 6500) od po nad 1400 osób i in sty -
tu cji. Jak pi sał 19 grud nia 1990 Her bert do swe go przy ja -
cie la Alek san dra Schen ke ra, da ją one „[…] dość do kład -
ny wgląd w ży cie zma ga ją ce go się z lo sem li te ra ta z tzw.
Wschod niej Eu ro py. Wsze la ko bez in tym no ści, ale za to
znaj dą się tam li sty do in sty tu cji, wy daw ców, tłu ma czy,
któ re mo gą zo bra zo wać nie tyl ko tzw. wal kę o byt, ale
tak że ca ły splot wa run ków po li tycz nych, so cjo lo gicz nych,
oby cza jo wych, etc.”. W opub li ko wa nych już ko res pon -
den cjach Her ber ta (z Ma gda le ną i Zbi gnie wem Czaj kow -
ski mi, Hen ry kiem El zen ber giem, Je rzym Za wie y skim, Je -
rzym Tu ro wi czem, Sta ni sła wem Ba rań cza kiem, Cze sła -
wem Mi ło szem), jak i w in nych, nie og ło szo nych jesz cze
i niez na nych po za wą skim krę giem ba da czy, znaj du je się
wie le cen nych in for ma cji do bio gra fii i twór czo ści poe ty. 

In ne waż ne par tie ar chi wum to rę ko piś mien ne i ma -
szy no pi so we wer sje prze kła dów utwo rów Her ber ta 
na ję zyk fran cu ski, an giel ski, nie miec ki oraz prze kła dów
Her ber ta utwo rów pi sa rzy fran cu sko- i nie miec ko ję zycz -
nych. Znaj du ją się tu taj tak że skru pu lat ne no tat ki Her ber-
ta do je go wy kła dów w USA w la tach 1970–1971,
je go wy wia dy, dy plo my na gród li te rac kich, bo ga ta 
ko lek cja wy cin ków pra so wych w kil ku ję zy kach, ko lek -
cja fo to gra fii i zbiór do ku men tów oso bi stych.

Sza cu je się, że ca łość spu ściz ny po Zbi gnie wie 
Her ber cie li czy po nad 60000 kart.

Po de zyn fek cji i wstęp nym prze glą dzie kon ser wa tor skim,
wszyst kie do ku men ty zo sta ły prze nie sio ne do och ron nych
opa ko wań bib lio tecz nych. Rów no cześ nie by ły po rząd ko wa -
ne (z za cho wa niem Her ber tow skie go po rząd ku wew nątrz
two rzo nych do ku men ta cji), opi sy wa ne i in wen ta ry zo wa ne.
Obec nie czyn no ści te do bie ga ją koń ca; roz po czy na ją się
pra ce nad opra co wa niem In wen ta rza Ar chi wum Zbi gnie wa
Her ber ta, któ ry uka że się dru kiem na po cząt ku grud nia
2008, a tak że bę dzie do stęp ny w wer sji elek tro nicz nej 
na stro nie in ter ne to wej Bib lio te ki Na ro do wej wraz z in for ma -
cją o wa run kach ko rzy sta nia z sa me go Ar chi wum. Wów czas
roz pocz nie się udo stęp nia nie ba da czom pier wszych par tii
tej spu ściz ny. Zgod nie z umo wą mię dzy Bib lio te ką 
Na ro do wą i Spad ko bier czy nia mi Zbi gnie wa Her ber ta, udo -
stęp nia ne bę dą tyl ko ko pie cyf ro we, a ory gi na ły oka zy wa ne
do wglą du je dy nie edy to rom i ba da czom.

Od po ło wy bie żą ce go ro ku roz pocz nie się pro ces 
di gi ta li za cji Ar chi wum (w pier wszej ko lej no ści pla nu je
się wy ko na nie wer sji cyf ro wej stron no tat ni ków Zbi gnie wa
Her ber ta oraz og ło szo nej już ko res pon den cji). Pra ce
nad szcze gó ło wym opra co wa niem i dal szą di gi ta li za cją 
Ar chi wum po trwa ją kil ka lat. Pla no wa ne jest wy da nie kil ku
to mów ka ta lo gu, w tym ilu stro wa ne go ka ta lo gu ry sun ków.

W cią gu ostat nie go ro ku po zy ska no od kil ku przy ja ciół
Her ber ta (a tak że spad ko bier ców nie ży ją cych już przy ja ciół)
je go li sty do nich oraz do ku men ty z nim zwią za ne. Czy ni -
my sta ra nia o ko lej ne na byt ki her ber tia nów; ko rzy sta jąc
z oka zji, zwra ca my się z proś bą o dal sze prze ka zy wa nie
ich Bib lio te ce Na ro do wej, gdzie zo sta ną oto czo ne naj wyż -
szą tro ską i fa cho wą opie ką, po dob nie jak wszyst kie prze-
cho wy wa ne tu rę ko pi sy i in ne zbio ry. Hen ryk Cit ko

Hen ryk Cit ko – kie row nik Sek cji 
Ar chi wum Zbi gnie wa Her ber ta
w Bib lio te ce Na ro do wej w Za kła dzie
Rę ko pi sów

W la tach 90. pra cow nik Bib lio te ki
Pol skiej w Pa ry żu. 2000-2003 
„Ze szy ty Li te rac kie”,

2005-2006 Mu ze um Li te ra tu ry 
im. A. Mic kie wi cza w War sza wie, od stycz nia 2007 ku stosz
Ar chi wum Her ber ta w Bib lio te ce Na ro do wej.

Ar chi wum Zbi gnie wa Her ber ta 

w zbio rach Bib lio te ki Na ro do wej w War sza wie



Dr Zbi gniew Mań kow ski – ab sol went fi lo lo gii pol skiej Uni wer sy te tu Gdań skie go. 
Miesz ka w Gdań sku, gdzie pra cu je ja ko na u czy ciel – po lo ni sta i wy kła dow ca aka de mic ki. 
W 2005 r. wy dał w wydawnictwie słowo/obraz terytoria książ kę Wi dzieć praw dę. Jó ze fa
Czap skie go fi lo zo fia twór czej eg zy sten cji. Ja ko li te ra tu roz naw ca zaj mu je się ana li zą związ ków
li te ra tu ry z fi lo zo fią, hi sto rią idei i sztu ką. Po za tym jest au to rem pub li ka cji do ty czą cych
związ ków pi sar stwa Jó ze fa Czap skie go z re li gią, prob le mów po no wo czes ne go śmie chu,
ko res pon den cji sło wa poe tyc kie go i obra zu oraz re cep cji pi sar stwa Zbi gnie wa Her ber ta 
na te mat sztu ki.

Dla cze go war to mó wić o Her ber cie oglą da ją cym obra -

zy? Jest w je go roz poz na wa niu zna ków świa ta sztu ki

prze strzeń sen su, któ rą – mo im zda niem – war to od kry -

wać i roz poz na wać. Oglą da nie obra zów we dług Her ber ta

to wzra sta nie czło wie ka ku „po tę dze sma ku”– swo i stej 

si le ro dzą cej no we ży cie, poz wa la ją cej prze trwać w każ dym

cza sie. Za ra zem Her ber tow ska „po tę ga sma ku” uz my -

sła wia nam, że je steś my by ta mi este tycz ny mi: – naj pierw

wi dzi my rze czy, obra zy, ko lo ry, ca łą fak tu rę wszyst kie go,

co ist nie je i ten fakt skła nia nas do poz na nia, do po dej -

rzeń, iż pod po wło ką rze czy wi sto ści ist nie ją zja wi ska

god ne na szej uwa gi, war te zgłę bia nia, war te na szych

sta rań i wy sił ków, by je prze ży wać i ro zu mieć; – a jed-

no cześ nie, czę sto o tym nie wie dząc, sta je my się przez

wszyst kie opi sa ne wcześ niej dzia ła nia lep szy mi ludź mi,

bę dąc bli żej ta jem ni cy. Ludz ka kon dy cja este tycz na 

sta je się w oma wia nym przy pad ku kon dy cją od kry wa ją -

cą i two rzą cą war to ści, a ludz kie pięk no przy czy nia się

nie mal do zba wia nia świa ta.

Któ re obra zy  – naz na czo ne wy o braź nią i wraż li wo ścią

poe ty – war to zo ba czyć i prze my śleć po now nie? Her ber -

tow skie czy ta nie ma lar stwa zacz nę od Zmar twych wsta nia

Pie ra Del la Fran ce sci, któ ry „jak fi zyk, za de mon stro wał

prob lem bez wła du i ru chu, ży wej ener gii i drę two ty, 

ca ły dra mat ży cia i śmier ci wy ra żo nej mia ra mi bez wład -

no ści.” Da lej prze śle dzę stu dium za gad ko wej uwa gi 

au to ra Bar ba rzyń cy w ogro dzie dla Bu rzy Gior gio na –

este tycz ne go spoj rze nia na ta jem ni cę na tu ry ist nie nia.

Za trzy mam się nad dzie łem dla Her ber ta szcze gól nym,

bę dą cym nie mal ar ty stycz ną me ta fo rą, Mar twą na tu rą
z wę dzi dłem. Ten obraz Tor ren tiu sa uo sa bia isto tę 

ma lar stwa ho len der skie go: „za pra sza do kon tem pla cji

rze czy wzgar dzo nych, jed nost ko wych”, od sła nia przed

na mi szcze gól ną praw dę sa mej „mar twej na tu ry” ja ko

ga tun ku sztu ki, któ ry prze de wszyst kim ści ga ży we,

ukry te „ci che ży cie” rze czy. Na ko niec po zo sta wię 

mi strzów ma lar stwa bliż sze go współ czes no ści – Pi cas sa

i ko lo ry stów. Z ty mi ostat ni mi poe ta czę sto się przy jaź -

nił, ich ma lar stwo współ two rzył; oglą dał re zul ta ty ich 

wi dze nia świa ta, do strze ga jąc twór cze efek ty ich pra cy,

wresz cie je re cen zu jąc, tym sa mym zaz na czał, że sztu-

ka ma lar ska jest nie o bo jęt na dla ro zu mie nia czło wie ka

i je go świa ta.

Dr Zbi gniew Mań kowski

Dwa sło wa o so bie 

Daw no, daw no te mu w przy pad ko wym
Lub li nie, na prze ło mie ostat nich lat II woj ny,
przy szedł na świat w nie dzie lę, któ ra by ła
te go dnia tak że syl we strem. Nic dziw ne go
więc, że jest le ni wy, choć zdol ny. Mó wi, 
że pra cu je tyl ko po to, by po pra cy nic 
nie ro bić. Los rzu ca jąc go w wi ry ży cia 
o go dzi nie 12.10 w syl we stro wą nie dzie lę, 
ob da rzył go na tu ral nie w ce chę pod sta -

wo wą: umi ło wa nie hu lasz cze go try bu ży cia. Nie po mog ła 
na wet do ko na na przez je go bab cię zmia na ro ku uro dze nia 
i wpi sa nie w ru bry ce „dzień na ro dzin” da ty 1 stycz nia, po nie -
dzia łek (in ten cją bo wiem se nior ki ro du by ło za pew nie nie wnu -
ko wi od by cie służ by woj sko wej w ter mi nie jak naj póź niej szym).
W wol nych od roz ry wek chwi lach skoń czył prze róż ne szko ły
wro cław skie i łódz kie, w tym tak że wyż sze (jed ną uni wer sy -
tec ką imie nia Bo le sła wa Bie ru ta, in ną, fil mo wą – imie nia 
Le o na Schil le ra). Zre a li zo wał kil ka dzie siąt fil mów do ku men tal -
nych i re por ta ży, kil ka set pro gra mów dzien ni kar skich; w su mie
w te le wi zji pol skiej prze pra co wał po nad 25 lat. Kil ka mie się cy
spę dził w wię zie niu sta nu wo jen ne go, po czym trzy na ście lat
prze by wał na emi gra cji w ba war skim Mo na chium, gdzie pra-
co wał w Ro zgłoś ni Pol skiej Ra dia Wol na Eu ro pa. 
Od 63 lat wro cła wia nin, na ło go wy obie ży świat, włó czę ga 
za ko cha ny w Ka szu bach i To ska nii, na mięt ny czy tel nik 
i ko lek cjo ner ksią żek, wiel bi ciel i znaw ca Mic kie wi cza, mi łoś nik
poe zji i do brej pro zy, a tak że pa mięt ni kar stwa. Sza lo ny ki bic
spor to wy. Po przej ściu na wcześ niej szą eme ry tu rę po sta no wił
zo stać mło dym pi sa rzem. Ma wiel ce to le ran cyj ną ro dzi nę: żo na,
syn i cór ka wy rę cza ją go na co dzień w sprzą ta niu do mo stwa,
dla te go ma czas na pie lę gno wa nie win ni cy i przy rzą dza nie
do mo wych win, a cza sa mi tak że na le wek. Piotr Za łu ski

Pro jekt
Z bar ba rzyń cą w ogro dach... 

Rok Zbi gnie wa Her ber ta
re a li zu je Dział oświa to wo  – e du ka cyj ny KP

tel. (0 24) 268 00 33

Au tor stwo i re a li za cja me ry to rycz na pro jek tu,
sce na riusz wy sta wy

Ewa Lu ma i Ewa Li lian na Ma tu siak

Opra co wa nie i re a li za cja pla stycz na
Ma gda le na Kac per ska i Do ro ta Za lew ska

Pro jekt pla ka tu
Do ro ta Za lew ska

Rę ko pis i fo to gra fia 
z Ar chi wum Zbi gnie wa Her ber ta 

w zbio rach Bib lio te ki Na ro do wej w War sza wie

Książ ni ca Płoc ka 
im. Wł. Bro niew skie go

09-400 Płock, ul. T. Ko ściusz ki 6
tel. (0 24) 262 86 17
fax (0 24) 262 31 17
www.bibl.plock.pl

e-ma il: bibl@bibl.plock.pl, 
os wia ta@bibl.plock.pl

Książ ni ca Płoc ka 
jest in sty tu cją fi nan so wa ną 
przez Urząd Mia sta Płocka

Płoc kie Sto wa rzy sze nie 
Przy ja ciół Książ ki i Bib lio tek

09-400 Płock, ul. T. Ko ściusz ki 6
tel. i fax (0 24) 262 31 17

www.bibl.plock.pl
e-ma il: sto wa rzy sze nie@bibl.plock.pl

Sto wa rzy sze nie
Wy róż nio ne w 2008 ro ku 

Na gro dą Pre zy den ta Mia sta Płoc ka 
i ty tu łem 

GOD NI NA ŚLA DO WA NIA

Za mysł i opra co wa nie wkład ki:
Dział oświa to wo -e du ka cyj ny 

Książ ni cy Płoc kiej

Do bór ma te ria łu,
re dak cja i opra co wa nie tek stów 

Ewa Lu ma i Ewa Li lian na Ma tu siak

Opra co wa nie gra ficz ne 
Do ro ta Za lew ska

Skład komputerowy
Redakcja Sygnałów Płockich

Her ber ta lek tu ra obra zów

* Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... * Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... * Z BARBARZYŃCĄ W OGRODACH... *

Ewa Dałkowska,
pod wój na pa ni ma gi ster, ukoń czy ła po lo ni sty kę na Uni wer sy te cie Wro cław skim i Pań stwo wą
Wyż szą Szko łę Te a tral ną w War sza wie. Za gra ła w kil ku dzie się ciu fil mach (Spra wa Gor go no wej,
Ko bie ta z pro win cji, Kor czak, Bez znie czu le nia), któ re da ły ak tor ce i sa tys fak cję ar ty stycz ną,
i za słu żo ną po pu lar ność. 
Od 1976 r. jest ak tor ką Te a tru Po wszech ne go w War sza wie, gdzie za gra ła niez li czo ne ro le. Gra ła
w wie lu spek ta klach te le wi zyj nych, wy stę po wa ła w ka ba re tach, m. in. od 1981 r. zwią za na jest 
z ka ba re tem Pod Egi dą Ja na Pie trza ka. W sta nie wo jen nym współ two rzy ła słyn ny Te atr Do mo wy,
któ ry od 1982 r. dał 150 przed sta wień w miesz ka niach. Do brze czu je się w dub bin gu, dub bin -

go wa ła m. in. Pe tu nię Dur sley w fil mach o Har rym Pot te rze. Zna na rów nież ja ko ory gi nal na in ter pre ta tor ka Fur Eli se
Lud wi ka van Be e tho ve na. 
W 1988 r. przy go to wa ła swój pier wszy re ci tal na Fe sti wal Pio sen ki Ak tor skiej w Wro cła wiu, a kil ka lat póź niej spek takl
Or don ka w Te a trze Po wszech nym. Po nie waż obyd wa re ci ta le cie szy ły się ogrom nym po wo dze niem, Ewa Dał kow ska
– wy ko rzy stu jąc do świad cze nia z po przed nich przed sta wień – po sta no wi ła stwo rzyć ko lej ny spek takl z pio sen -
ka mi ka ba re to wo –sa ty rycz ny mi, li rycz no–poe tyc ki mi, au tor stwa m.in. Agniesz ki Osiec kiej, du e tu Przy bo ra 
i Wa sow ski, ka ba re tu ber liń skie go z lat 30., jak rów nież no we wer sje pio se nek z re per tu a ru Han ki Or do nów ny. 
I tak pow stał re ci tal za ty tu ło wa ny Ar ty sta z rę ką w noc ni ku lub Po goń ar ty sty za sen sem. Pio sen ki – wier sze – 
ane gdo ty, świat mię dzy rze czy wi sto ścią a ka ba re tem. ,,Rę ka w noc ni ku nie przy no si uj my je że li trzy ma się ją tam
z god no ścią”.
Jed nym z jej ostat nich cie ka wych prze żyć za wo do wych by ła ro la w Dy bu ku re ży se ro wa nym przez Krzysz to fa
War li kow skie go. Spek takl pre zen to wa no w Edyn bur gu i Je ro zo li mie. W lip cu te go ro ku, w 10. rocz ni cę śmier ci
Zbi gnie wa Her ber ta re cy to wa ła wier sze Księ cia Poe tów pod czas mul ti me dial ne go wi do wi ska Re kon struk cja poe ty
na pl. Kra siń skich w War sza wie.
Agniesz ka Osiec ka o Ewie Dał kow skiej po wie dzia ła kie dyś – ,,Cza row ni ca i uwo dzi ciel ka”. Coś w tym mu si
być, bo śro do wi sko istot nie nie za wsze ak cep tu je pre zen to wa ne twar do przez ak tor kę po glą dy i... jej „fa na be rie”.
Te ostat nie mie wa prze cież wca le nie rzad ko, za rów no na sce nie jak i w ży ciu to wa rzy skim. No bo i upar ta 
wy jąt ko wo w spra wach ran gi ar ty stycz nej, w tych ni gdy nie ob ni ża po prze czki, nie chce chał tu rzyć, nie wszys-
t kie ro le przyj mie, nie z każ dym wej dzie w ar ty stycz ną kom pa nię... I ja koś tak wy jąt ko wo wy czu lo na na spra wy
waż ne... dla nas wszyst kich, dla kra ju... Po za tym jed nak prze cież „nor mal na”, z po czu ciem hu mo ru, a na wet
skłon no ścią do psot, to wa rzy ska bar dzo i ga wę dzia ra za pa lo na...

Ja nusz Bo gac ki – pia ni sta, kom po zy -
tor, aran żer...
De biu to wał w 1964 ro ku ja ko kom po zy tor
i pia ni sta w ka ba re cie stu den ckim 
Fer ma ta z Ma cie jem Zem ba tym i na fe s-
ti wa lu w Opo lu pio sen ką Ro mans Otwoc-
ki w wy ko na niu Ali ny Ja now skiej, współ -
pra cu jąc jed no cześ nie ze stu den cki mi
zes po ła mi jaz zo wy mi.

Od ro ku 1965 roz po czął sta łą współ pra cę z Pol skim Ra diem 
i Te le wi zją. Od 1968 pro wa dził zes pół jaz zo wy w pro gra mie III PR,
w któ rym gra li m.in. To masz Stań ko, Zbi gniew Na my słow ski, 
Hen ryk Ma jew ski, Zbi gniew Ja rem ko. Z tym zes po łem na grał 
ja ko aran żer i pia ni sta po nad 200 blu e sów i te ma tów jaz zo wych. 
Od 1972 r. współ pra co wał z West De ut sche Run dfunk 
w Ko lo nii i zes po łem jaz zo wy Free Art.Set w Es sen (na gra nie
pły ty i tra sy kon cer to we). W 1973 r. w Pol sce za ło żył zes pół
jaz zo wy High Wa ter Mark, z któ rym kon cer to wał przez kil ka na -
ście lat. Grał ja ko pia ni sta z zes po łem jaz zo wym Jac ka Bed nar -
ka Workshop.
Ja ko kom po zy tor na pi sał i grał dla PR i TV oraz na pły tach 
ok. 250 pio se nek, m.in. z Agniesz ką Osiec ką, Ma cie jem Zem-
ba tym, Jac kiem Jan czar skim, Jo na szem Kof tą, Ire ne u szem 
Ire dyń skim. Na pi sał mu zy kę do ok. 30 przed sta wień te a tral nych
m.in. w te a trach Ate ne um, Po wszech nym, Ram pa, Współ czes -
nym i Po lo nia Kry sty ny Jan dy w War sza wie, a tak że w Ka li szu,
Poz na niu, Zie lo nej Gó rze, Wro cła wiu. Przy go to wał mu zycz ne
przed sta wie nie z pio se nek Le o nar da Co he na w te a trze mu zycz -
nym Ro ma w War sza wie.
Do 1976 r. współ pra co wał z pr. III PR – mu zy ka dla Ilu stro -
wa ne go Ty god ni ka Roz ryw ko we go i Ro dzi ny Po szep szyń -
skich oraz sy gnał pro gra mu II I -go.
Akom pa niu je i współ pra cu je z ak to ra mi, współ two rząc re ci -
ta le ak tor skie m.in. z K. Jan dą, E. Dał kow ską, P. Ma cha li cą, 
J. Szczep kow ską, E. Jo dłow ską, A. Ma ty siak, K. Tyń cem...
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